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يلمحفدأكاأؤلرثاكادإد.

لصللأأو!!!!و!ا!

شعر-مجموعة-تنمعرمجموعة

الكبيرذ؟لعربجةلل!اعرةالمبدعةللشاعرة

ف!(ل!وىأالجص!سيا!خضوأءسلمى-

-%

أ.يثاحدرصدالنتمهـرهدايصدر

%

7أء!ههـا،!0سأ

!،

الثانية-الطبعة!قص!ىم!وهـة

الكبيرةللشاعرةأالعربيللقصاص

طوقانفدوىبالعجيلالسلامعبد1لدكتور

حديثاصدراحديثاصدر



----ى-----.----.--...-..-.---يذاك!ادعددئولإوهدفلإىنر6!لةجمنحخمهـلإأيبم+رإ،لللل.يررئح!ا

(..001-وايىلرالمضولى

الث!نةالسنة.!ىحي!ه7!!ي-ءالخوعلالارهـيى

الفكزآلسؤؤن!ى-!ب!.بر -:--.ءم-ص:
.:لا!أح!لاء"23ءأ!يء+!

هـ!س!8+ه!**ل!..ألالا!أح!33
نمبيروت

:32832-تلفون123،.ب
هـ*.8.كلهة.د069:صمه5ك!ك!س!م!**كه9

!ح!حم!ور+ك!+*3*+يل+لأنا+كا5ك!ل!لأ+!كأ+ل!كأبر

:!+3ول5+حمأثح.ل!ة!وو*!.-.4*32نج

أ+ص!ا.3!مر23ل!

صحفىصمصيرأظاولى
-.

رهمح-!ض3لؤبحفى

وصؤامراته،الاسستعماراطماعالىتأخرهماسبابيعزوأتاريخهصنيعيشي!العدبالنتعبانفيالتتكللىلاسبيل

وتنفيذالمؤامراتهذهحبكعلىقا"دراالاستعماريكونؤأكيعمقامثلهاعاشىانلةسبقام"ثوريةحا"ا""للحديث

وهذا،لذلكالخصبةالارضيجدلنبدفلا،الاطماعؤلكجذريةتهورمضاتحياتهمرأؤقكلفييوأجهفهو.وزخما

وفقدانالضعفصنهينفوسناانفالمطلاخرفييصننوفقانفسهيفرضالذيدالجدالحياتيالطرازأليهايدعو

بذورلتقبلمهيأةتبدوبحيثماوالتواكلستسلاموالاالثقةفيلاجرائهامدءوينانفسهمالعربيجدعظيمةلتطورات

الوسيلةوان،الاستعمار.لا.الجديدافبعلأنهم

هذامنللتحررالناجعةا*لد!ديناميكيةمفاهيمان

ءا.اأ.1الامةتؤودالتيهيلا لبعلىالدالعملهيالوصعا

.3..*...-.؟الثامنةسئتهافياذاظعنفيبحثهاالعرلية
ماهيملعيير!مسيالماهمحلق)

01امكأناتهاونحعيق

قبلكلذواتنابه!اعلىنثوردخوهـاـامنعمنعامهاهلابمفي")،الادابعانتاالمفاهـيمهذهوجميع

.شيء.اتنفرجاننرجوالذي"!زيز-(لعرلأقالى؟لسئة!الأثورلةننسغهماتسمتمد

..ا!كممسبهامنعهالدام!ماتقهنجهاقعرفئقاععهمطأزلغمإحرقريباولكىيهماذلكأبالاوضاعتعصفواعية
ادبناشاركحداىفالى

دداولاو*......لموالاجتماعيةالسياسية

ف!ىىخلقبناه!دالمفاهيماالند"لنءـيكوالتوطل!ا.بالمحلةتلحقخمساطنةاعنجركلمىلصئقيئأ"خلفتصهـ(التيوالثقافية

خلقفيايجابياتأثيرأاثر..يومااهدافهامنالماديلربيحا!نطوبل،"عصور

هـتىا،يرلثوا!علواز!ابئ!عحزو!ب،الثامنءإمهافي"دابمالا))هيوها)تج!-هـوأنحطاطالا

ممماعدةباسممتئاء،ج!ةأيةمن،مسماعد!ايةعلىلاتعتمدأدركولقد.والتحجر

بالصربالمجتمعيعيشهوحد!بمفا!م.أـلاد؟ءمنأصدقائهأومتنمماركة،قرائهالن!ا؟العرب

علىاقتصرانهام،الراهنأ!ةفيسيرهاتتابمع؟نصادقووعدمن!أ،شكرهااذاث،رفيدوا

ثم،والانفعالوالتلقيللتماثرا.لعرمبماالفكرأ!ثهـمفيل!روا

تلقى؟مايعكساخذ-----ء3-------ص-ء*حح!--ح!----حهأنء!ىالرجوةنهضتهم



ألبلدانم!مفيمتوفرهغيرأنهاالىذهبنااذاا!قفكثشرا،وألتأثيرللتأثرقدرتمييزالعسسيرمنان

عميقاايماناالحاكمةالسملطاتمنيقتضيوهذا.العربيةفوجىءقدالادبانالملحوقد!لكن،ويستبقانمطيمتزجان

العابشيئ،منوحمايتهاعئهاللدفاعواستعدادا،الفكل!يمةاليهادعوتهاناو،اليطيدعلمتوريةباوضاع،مر!غير

تعرممواممااذا7حملتحنعنيذودانالسحعبمنيهلتضيكممامثااخواوتنح.بالمخرورةلاتثفللفدابحيثالضعفمنكانت

(،).بارائهمالجهرمنبسبب،اعتداءلايلانعرففنحن،مصرفيألاخيرةالعربيةالثورةذلكعلى

،للادباءوكأ!منتلاءفكررنالحريةهذهتوفرتمافاذاالتوعيةفيشاركاوالثورةبهذهارهصقيمماادبيانتاحا

العستنتسهدانتاجنامنالثوريةالفترة!زرهانفينتكفلاتسبقالحياةاحداثنجد،الحالةهدهمثلوفي.بها

الادبسع.تارليممون،في!اممه.نحولرمخعنزوتسنملغدودها.العماكسةاةللمرهمنب5ءلىبخأآهعتدمرمتهتقتحمرالذىللادب

الحديممالعرربللادىسيتاح،فحسفنالحالمخهنخهوفيمنآلحاخسمةالفترننهثأهفي،الاآيبدورانوثخحسحم

،العررتمالمبلتمحتطورمنالثائرةإلمراحابتمميحيررسلانهوبأبه،والتأثربالتلنخييىتزثأءأنيمكنلاالحديت،تاريخنا

بئخلمهدثبهـؤولادتتخافيويعأبأاويدفعهابهاسيرهبيبل،التأنخيريةرسالتهيحمليسيرردحمنثخبدأقدوانخعهفي

ليؤديدا.انمادىلافيررر،لنيأفثنةب.عنهامتخلنخا،وهنانبهاؤوثخىءالتيالاحدابنهبخهمنابتداء

لانتاجناالرئشميةألسممةستكون"أتوريةا"انونعتقد

(مخوتتمنسنبوملالتتنحرملبيعنيهيالعربيننالحياةطبيعذلات،الحديثألادبي

الرجعيينبعضقيرمنبالقتلا!صديدالىمنذ،اسيوعينتعرفت)*(جديدأيبوئهادفعاالعربيةألامةدفعالىيرميالذيالثوري

فيالقيتهخطابعلأثر،الاسلامعنير!افعونانهميزعمرنالذينالثوريةلهذهزؤرخأنوبوسعنا.ألاممبينالحقيقيمركزها

الوحدةالىفيهودعوت،بروتفي(لكتا"لبحزباقامهمهـرجانلجمبحعرئشيامصدراكانتالتيفلشطينكارثةمنذ

العروبةبينواننقريق،العربيةبالقوميةالايماناساسعلىالوطنيةعصفتالتينتفاضاتالا

وعلمانية،لبنانفيوالمشبحيينالمسلمينمنالمغالبنو!اجمة،و*سلامجميمفي،العربىبالوطن%!.-أ..7.-ء...

الذير-نالىلبنانيينالمفكريرنججعلاشكرالفرصةهذهوانتهز.الدولةالسياسيةمرافقةما.--م--

دعرموبتةثميالحرممماعميمدعص!يةهامىتفياجلاوفيبرفالنفعالصيمثمجعنيبيغلشخ!سالم!صيوي!لثعالجدفيهلناقناوألاجمانحنالجومممكاثاا!!

(دفكرية.الثورةالىندعوانشيئاإ-ء!!اء

تكثيفهساالىاو،ألادبمه-ش!م117-.-.خ-..--.-؟

مههـسهههـفى"س!..هـ.0003كههـ4مهسسى.!هير،"ملزابالا"هنزؤ-لاننمالا!ئهممالمقيلمج!؟لمولة

هـ"بالامدرام"ثخمنبثخ-ش-خ:؟:-ة::كأفيةيم----:---ءم..

.01تلنلائيمخمنيبثخالثبثخا"ر-ترصنحب--.----..في-.+:!.

الاسو!!يصدرأللاديببدولا،الاديبيرضكأال!رلمضض.-ةبئ-إ--..في---

اذاصلمتزءصايكونارمن،-فى!!ا/يايرقىو.انر.-في

وقضايا4عحرهشقضيهعلت!الفومك!ير!فيمفيش،

ين9.صرالمحطااثرا04مجتمهلمنر":فيكأكأ----.لإ---..--------:خ-.خ

هـ.4يعمهيمتالاذلثبانعلىعهكأببهخبربحل.خ--ةخ--م-بزفي.

أخنلرأرالىالانتارقعن4صنحعصسيتجع!و-ء--.ش.

فصصمجوس!4الادبيواجههاقضيه-ةور---.فيإس؟

بثر،الحديمدالعربثخ-ش

هي،هدهالثوريه-وضرته-----نريرني?يخ

لمالاخصةأدىفيانسانياتبحخاه.."أللنترحريني"قضينخ.---.--.---7:-.--خخ--قي+كم-

،مدعواألاديبداممفما-.--إ-...--.---ء:--.------"ض-أ.خ-"يمض

بمخلآخالتىالنخترةبنخنيعنخ-1م-------."----------.----

..يياركأنالى،:------ة---6--------

حصلديعالدثنور..يعيسها:لا---.-7بر-----!.خ

بالييملاهيمثلسلهن5---.--:-نرلإ-؟.-.-نر-

ثوريهمأخاهيمواحلاعق----د-خ----ة--

يتمأخنلنثنالها،محلرا-لا

يعاددها.مااو.لق.2.الثمنانيقةطبعةلم1ادرلسالتهادأءمنس-"-دكألرا-ششلض

منثنا!ثخدرله.--ة.....
.بصصلرر!---،-أب.

سير-8!ركسسي.سهينجاوزلالتيايهلفكرايةلحرالثز%ءرر!اض!ا!*خ.-..
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أآ.!!!ح!حتتجس،""!شفي3-ئر%!؟..-مأ-.

لأافيبئج"!؟..ط،2ب!--!؟لأ؟7+---.-ء

!-"أ.:..د.ة؟صئن+..+.ء.ثر!كر!ا!ىصصلمحوث!عحى

م!بفي؟ب+!!ضإغكاعبراللإعلركصصعبط!همقم

الانسانوان،متغيرةغيرواحدةألانسانيةالطبيعةانمنغيرهاالىدبكماأليهادب،عريكضةكلمةالثورة

التيالظروفتلكهى،محددةظروففييحيالانمخلوقههناالجالوليسى.وقلقغموض،الذائعةالشعلرلت

الىمجالطلالاسباب،اليهاالعودةويطلبعنهايدافعباول-بالسسالمطلبهذاومثل.مصازجمهاتحدر!مجال

نجدوهكذا.شعوريلاوبعضهاشعوريبعضها،تحليلهاأيعنعاريةالمطلقمدلولهافيالكلمةاخذن!إذا،اليسير

الغائم،بالاضي-هوما،الرجعياليهيدعوالذئالماضيان.وكلكانزمان

قبل!ووأنما،هـعنةتقاليدفيألاستمرارمجردهوومابعدالثوريةألفلأهـةمعالمتوضيحفينسهمأنوحسمبفا

قائمةعناصرهبعضتزالمامشخصماضهذأوفوقهذاامحارالفكرةفياي،معينومكانعين8زمانفياطارنضعهاان

لهذا،نظرهفيالممكنمنبالتالىيزالوما،الحاضرفيهذايديبينونقدم.الراهنةمرحلتهافيالعربيةالقومية

يشترك،اوضحأخروبتعبير.كاهلانعيدهأن،السبببعض،العربيةالقوميةفيالثوريةبالفكرةالمتحسلالتوضيح

انحرافاالحاضرفييرىكليهماانفيالثوريمعالحاف!الضمونأمرجمنيكنهماماذ.الطريقعلىنضعهاالحهـموى

ألطبيعةلمستلزماتوهخايرةللتاريخالطبيعيالمجرىعنتستبينأناللازممنيظل،ثورةلكلمةوالفلسفيألفكري

الطريقانللثوريخلافايرىللرجعيانسوى.الانسمانيةبمثابةتكونوتكاد،غالبابهاتقرنفكروبينبينهاالكلوارق

طريقالانسانوجوصرالب!ثريةالطبيعةأصولألىإؤديةا.والتقدموالاصلاحالمحافظةالفكربهذهونعنيلها.التوائم

تغييراجلمنبدلاكانولهذأبالمخاطرمليعةطويلةشاقةوهي.تضلدطظأدثورةالىفنسبهاالحافظةأما

قيمتهأن.أثبتسبق،معروفمعيننموذجمنالمجمتمععلىءبخينهم،والبون.لهاكنقيض.ألاحيانمعظمفيتذكر

جدي!مننقتنيهأنبالتاليوعلينا،خاليةفيأجيالوشأنهمنمزيدالىا)واقعفىيحتاج،الشيءبعضوضوحه

وندخلالزمنتجاوزهاأشياءمنفيهماعنهننزعانبعدان!اعلىزؤخذماكثيراالمحافظةفالفكرة.ألاذهانفيالجلاء

للجديدةالظروفع5تتلاءمالتيالتعديلاتبعضعكليههيماعلى/وبقاء.الاوضاعقائمهومااستمرارتعنيفكرغ

بةللحياةفكرةبالتاليتحمللاانهاالاذهانألىيخيلماوكثيرأ.عليه

......،.تقررأنتعدولاوانها،واصولحدودذاومذهباءعينة

أويحمل!عوعمهيلحمىلدأولربهإمىمعلمالثولمكنالما!اقثوآميوهدحدفيوأن،المكنةالعوالمأحسنهوالعالمهذأبانليبنتزقولة

الىايفباهويهدفأنهبذللثونعني"الاصولاسطورة".كانمماأبدعالامكاد!فيليس

الماضييخلصانوالىولالاصفائهألىالانسانيعيدأنوبعد،عصرنافيولاسيما،المحافظةالفكرةانوالوأقع

تطحنهوكادتفغطتههوامشهعلىنمتالتيياتللطفيلمنالنحوهذاعلىتعدلم،ولنتشارهاالثوريةالافكارتطور

هوأساسيشيءفيالرجعيعنيفترقإنهسوى.بثقلهابلكلعينة،مباديءتضمنمفهومهاانوحاولتللجدأئي،

يفينبنتىوانما،معينماضبحرفيةيستمسلثلاانه.مقلوبةذوريةنسميهاأننستطيع،"خاصنوعمنثورية

الانسانيةاًلطبيعةعنصادقاتعبيرأتعبراوضاعاإلماضي،منهاالاوليللشكلذلكتعنيالمحافظةألفكرةهذهتعدولم

بفيقذفأنويود،يفهمهامانحووعلىتحققهاكاملفيبعصبووالعاطفيوالاستمساكزأئلبماضالتفنيشكل

تاهتألتيالاوضاعهذهلمثلالكاملالتحقيقالمستقبلاتجاهاتهاهعظمفيوهي.القداسةصفةعندهالهاخالية

وهو،بالصيرورةايمانهبالديمومةنليؤهفالثوري.وضاعتنجده،عودأوأص!لبهذامنأوسعشيئاتعنيالحديثة

تبريرارجدأنيحاولالمستقبلنحوقولهبكامليتجهأذ،أخرىتسميةأحياناءل!هتطلقالذيالفريقذلكعند

المستقبلهذايقيدأندون،ءالماضيفيالمستقبللهذاالماضي!لىيأسفلافالرجعي."الرجعية"تسميةهي

ماضاطارفينفسهيحصرانودونكاهـ،ةالماضيبخطوإتشالطلالالسباببهيتعلقوأنما،سحرمننفمسهفيلهلما

عنالانسانتاريخخلاليبحثلنه.يتجاوزهلامحددهو،لديهاساسيبمبدأتعلقهبهيتعاق:والخيالبالشعرلها
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ترلسمهالذيألالسلوبفيبائنا/افتراثامعراتفمترقانهاغير!ذهيكملانديود،أعسالتهفيهلتصلمتالتيالصفحات

ثنأصذدررز،فيانترىفهي.المسهفبملهذاالىصوللاو.شكلبثالاررحهامستلبمماالهوفحات

طريقعن،معالهكانتايا،اشودأ!قبلائىنصواروافظ4.الثورة!نالشهاواصرعنعابرةلمحةتلك

زؤدي،القانمالمجتمعضمننجريهاأصلاحيةتطوريةسركأأفورة!نالصلىفينظرنانحناناوضحالامرويستبين

السلامصنحووالسيرشيءبعدشيئابنيته!ةونوألىفىيثمترىنوافوريالرجعينجدحينفعلى.والتقدم

هيالحاضرمفاسدانالثوريةالفكرةترى!،.المر-وةث-ذوذااعتبارهوفي،سلبياموقف!االحاضرمنالوقوف

ألاهـلابعتنا،تمنديلات!ي!هأتائابكاكهـلتثمفبث3التفهتمينبفهتمعيناعلىمغدنالىبالاياسدأنحرافاتاريثييا

،شارولمذثورةمنءلسيهثاذلادفوالالتفييرهابثمولا6التثزئيةهـبثفيهمابكدن،هوكمادعصرعدافبهالعالسعلىيذبقي

بالبدايذ.وتبدأ،ق!هيأعدهامبعألاببباءتتنارعثجذرهأذثوريذماالىبالذيابمتفمتضيذخطوففيهيرنفلانه،خصائص

شصى،الجسدرةألصحةميدأنمننستقيهأخروبتعبيرلقازونيخضعالتاريخفيماكلانيرى.انهذلك.سبقه3

ألايحتاجلاالاجتماعيةالامرأضعلاجانالاصلاحيةا!رةيسيطراذ،التاريخيوالتطور،يغلبلاالذيوالشطورالتقدم

أتذرفطترنعبيتما،المدقهال"طوليعاديذاىثيةالىتيارهلفيتسوقنافيهالاردفعمليذ،الذاعونهذاعليه

الى.،برا!ةغمليةألىحاجةفيالعلاجهذاانالثورية-.معاندتهانحاولانالعبثومن،ابيناامشئناالسائر

البهؤرةمهثاننإتلصألى،ربتذورهألداءلاهموةثننثتذعماثمالفعبتأنهااممذاومذءنضرباتكونانتعدولاومذارمتها

السرنهانية.دنبمحينرعلى.البغريذألابعياليتتابنفارالثييعيمأ

!.....ربعهـالهعهتيمتمثنننهنءبعهت،وسعههىأنيعتقدالرقثعبت

أتمممتبير!كرةلنإهتبعقأبنمولشبيءألمثااالهممورنتلفكرةأهممىملاخلاإيرءععهتوانلتاريخ1مجرنييعابران،الممابثلاتبعبفاجراء

لدولا،.الأ.أنمه.!ت،.انا.،تفديراقلعلىمعينتاريخحدودضمن،اخرىكرةايى

:.تهكجم!.بذبعص....!عيرشأ.كاملااستسلامالاهذاالتاويعملمبيرنأيستسلمالتذهثميهجهي

تالباوهى.لمستعبل1فيكاصللألتحعي!"توريجهدصنعجزا-والاكسلالا،تيارهفيلفسهويحملفيهيسعتلقيأله

"هامننيلكنها،كاملانتسكل"فيوعمتتهالماتثننحرفيإبترفضالمهانوغناكتمتحفبمهمهتأيمالانابمث،محتوبنبمأدرابيمانااو

خذتلانويمكنالماضيهذافي!تتجلبنجدمعينةبروح!د،مشعنهفماولالانسانمصيرعلىيسيطرألذيالاكبر

قىىلاثالثانمهي.هـدعةأتغرنهتمملمعتنتكهئأاجمماالىيسهثأسمتذيم5هنمنفممرتهأورفانون،التذدمفذنون

-انيمكناليهتهدفالذيالانسانيلنموذجتحقيقنألاولىالمسلمة!ماواللاتناهيالابديةفكرةأرلحق1و.الابد

بهالتئعثمنههثلانأهنهثهرتطو،رنماعئنوهذ،ايتتعكىلترصسعهخمهثلطومحرالتايتمبحمييلاانهالتهممتبيجوهركانهناومن.التعهثمناانونفي

بالاىعالهئسثهذامهثك!فيلاافهثاسونلثتننيهمننسانببرغباتنايعبالابهت،وائهالتتبؤيمكنمعيتامستقبلانهياتهفي

ألانانيالاع!المثلللوغأنترىرل،ا!حزف!ارهـالر.عسعاهماكلهالجهلنجهلوأننا،العلياوءثلناومنازعنا

.........أمكوزيةاكارثة،بعيدو1قريبمستقبلفيلنايخبيء

مبئميهبدلا،الحاصرعلكاكاملالعلاب."نصيهبدلا-!عدنجنة

رالرسائئث.لذيم1رللمفاهيمفيتامانالاهن

"الاثبياءالمهغفىرثهوالرجعيكاناذانرهبأنههتامن

على،نتالاانمصئهـعنهبطولحاليئن"ىبمهفخياعلىعالمالنىيعت!الهثنثثصئأترباسبلالهاناهـصممترر،تماماألعكسىءلى،فالتهل!"الثابتة

شأنهمنجديدااستخداماالحاضرهذأاستخدامالعكسعصرحدودعند"وقفة"أيومن،شيءع!"تثبت"

ربتعبير.سليمامنتكرايظنعوثمركورر!ا"ثت.1،صعينبماىهءضعلةاألارثثنرنبحينرعلى.معينتارنلهكي

الواقعهوانهعملىالقائمالواقعالىالثوريينظرلا،ارخرألىنظرتهماضايالىينظرالاخرنرى،الزمانفيمحدد

فيأتقىيهماالحقصفةبالتالىولا.،الاهيثتالانا.نببدحينوءلى.اعادمتالى!سبيمترلالاراناهتىعهثىسيء

غيرالمنحرفالماءهوأنهءإىأيهأنمئلرأنما.جمماانسانلغهثعام،بوىيالمعا"لىراغهايههنبمستذبتأمتعلذاالثوراب

وردالاشياءنبهابهاألىورهالااعاإيبعننغ!لبهاثع،السثثنه.المستمهبلمألىبالنسبةمطلقلاادريلابلاضاصثبهالتهأمي

منالثورىيخافلا،أيضااخرىصةوركل.!اذ!اًألىهـفابعد!رنهاطرجمتعنشبينالمف!شمحدودانعلى

ئمعلهأثيادتلثتفكيئذيشئيفالثالحامأفيالقمائمئلالمفامتنسعبااقرىبالاهسيفالمفههثم.هثاصلاالأصلاجمما-بالفههثم

الىينذررانما،الممكنالسميرأقيبءنهئيبانهايمةدبمغ،السابهلةالمفاهميممنالثورنمالمفربهثمالى

بيهوتنقي،دئثلة"معطحيةتمنكلات"الىمفهمرتهأعهمعاررراوفي.قطيممتهمثميفهيوما،منىالذنغالمنافمثهو

ألتتذرفعدمأرف!هلنتورىزرو،متأمعسإمهييدبعصنااذأعفرمثمالىالاذهانبعهقفييتردهيالثهثرسبالمفههثممنيدما

أرهـحةالاصلاحافكرةانذلك.الاصليةمعالمهفيفقد،الاصلاح

واضحءعينمسمتقبلالىالدغوةفيالثورةفكرةمعتتفق

الفكرةهذهأنقلنل،يةالثورللفكرةاخرتصويرااردزاواذا.الاصولالىبالانسمانوعودةللاوضاعتقويمفيه،الحدود
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العواملودخولالعربىالكيانضعفمعجنبالىجنباوجدتاذاالتيالشاملةالخلاقةالحركةمنبنوعزؤمئ

ألقسوىانعنيحدثهمالذيهووالواقع.فيهالمخلمربةوالمجتمعالاشياءبناءبانزؤمنولا،شيءكلغيرت

الاحالسيسخلألمنتنطإقالعرريةللامةالحقيقيةالنفسيةحركةتعتبرانها.قطرةوقطرةذرةذرةيكونانيمكن

العربيبداعألاعناصرولن،عرقكلفيالمبئوثةالعربيةمبدعجيويتيارطريقعنتعملمبدعةحركةالخيطة

الموحدةالامةكيانفيه،تتحققالذياًلطبيعيكيانهاتنتظرطريقعنالتطورانوترى.جديداصهرلألاشياءيصهر

وحدةمنينتظرماالىكلههذأفوقءيوميالذيهووالواقع!الايحتاجامر،رملةورملةنقطةنقطةالاشياءرصف

والاقتصاديةالروحيةطاقاتهمبزيادةتتصلنتائجءنالعرببدولا.التاريخعمرعنهويقصر،السنواتمنيتناهى

ولكنهاشك.دونالوحدةبرر5ايسمتزيادة،والعسكريةنظرة،شيءكلعلىتطضروحمنالامورتغييرفيبالتاني

حيااتصعالافكرتهاواتصالالوحدةاصالةعلىتدلقريخةغيرالقائمةالاشياءيهب"انشأنهمننفسيموقف،تقلب

.للارضعلىالعربوجودبجوهر.صفهـاتهايخرالواقعمولديمنحوان،شياتها

الافخاررأسهيألعربيةالوحدةفكرةكانتانانهعلى،الثوريو!يمالثوريبينالتفاهمسوءينشأهناومن

شيئايعنيفهذا،العربيةالقوميةفينجدهاالتيللثوريةبداياتءنويبدأ،الاخرلغةغيرلغةمنهماكليتكلماذ

عقلطريقعنالاتخحققانيمكنلاانهاوهولهثانيلا،نجالبايقعكمما،المورييتهمحينالثوريفغير.مفترقة

اصيلثوريحدلسعنتحدراذ،انها.ثوريوعملثوريوانما،داخلمنمنطقهيفهمانوليحللا،بالخيالية

للنظراتطوتجاوزللفسادتخطفبها؟ظرةالاشياءالىينظرأنإلثوريهذايريدالذيإلمنطقهومنطقاعليههـإور

نامنفعلاتتحققكيمابدلا،الاصولالىوذهابالجزئيةالحدسفيخلاف!بالتاليبينهماوالخلاف.عليهينؤاب

مثلمن!ستوحىالدأئمونضالهااليوميعملهابالسلويكونمسف!لمحدسالثوريغيرعندالاصليفالحدس.الاصلي

بينخطيرهينقلناكه،والمنزلق.لهحافظاالحدسهذاالجزءالىينظر،كاملةالوأقعلصفحةمدركغير،خا؟ف

الاصلاحيةوالفكرة.الاصلاحيةوالفهكرةالثورةالكرة.اصولاوللفروع،اسباباالنتائجويعتبر،الكلانهءإى

تتزيىالتيوهيالصوريةصفةلنفسهاء-ادةتتتحلالتيهيالامورألىينظر،شاملجاورع!حدسالثوريحدساما

حرارتها.وعناصولطعنوتبعدهافتزيمفهاالثورةبزيالناظمخيطهاوينبش،وحلقاتهامفاصلهاسائرفيكلها

عنتصدرانامافكرةونقولقلناكماالعربيةالوحدةوفكرةيخيفماانيدركحينويطمئنفيثق،الرائدةوروحها

ضدهاللىانقلابهاانبل.البتةتكونالاوأمااصباةثورية،اسبابلاونتا/ئج،زائلةسطحيةقنخرةالاهومالأغيره

.طريقعنتكمانيمكنانالوحدةظنتهيانواقعبدلا.ألاامورالى!قلوبةونظرةالاشياءمنمغلوطلموقفنتلئج

ضمنالتجزئةبعظليةالسيوطريقعناو،التجزئةمهادنةمنمتداعالفاسدالبف،نهذاانالامرنهايةفيوليؤمن

.للوحدةموقفمنوننطلقالجذورمننبدأساعةنفسهتلقاء

فيهبدلا،ثورياعملالكونه،العربيةللفكرةالعملان.خصيبانسماني

نظرةمنفيهبدولا،الفكرةهذهسبيلفييومينفمالهـن

وليس.حركةكلوتطبعيوميسلوككلتغذيكاملةشاملةالثوريةالفكرةنفهمانيمكنكلهاالامورهذهخلالمن

بها-فهـؤلاءيأخذونلاالذيناولئكالحقيقيونالوحدةاعداءللوا!عقلبفيالفكرةهذهان.العربيةالكلوميةفي

الحقيقيوناعداؤهابل-الاشياءطبائعمغالبةعلىيقووللن،ألمشوهالواقععلىتعترفانتأبهىولكنها،وصميمه

الثوريةفكرتهاتغذيهماندونبهاايأخذونالذيناولئكهماياهالاصأطواضعةتتركوان،ا،صلمقامفيلتنصبه

فيمويعيشونظاهراشعاراتهايتبنونوالذين،للحقيقية.-الخيالمستوىفي

لاعداءيتيحونالذينهم!ؤلاءفمثل.باطناالتجزئةعقليةالحقيقيالعربواقعانالمجالهذافيتقررهه،واول

وما،ثغراتهاويفضحواءليهاينقضواأنالعربيةالقومية.الوحدكيانهمفييثويوانما،المجزأكيانهمفييثويلا

الىلموبايفضحونوانمل،فيهاثغراتالواقعفييفضحونالنظرةزؤيدهخلاقواقعالىتستندذلكتقرراذوهى

انفاذها.اوأفهمهافيخاطئاءختجةخصيبةلهابفكرةقوبالوحدةتضوللا،انهايةالسوالشاملة

الىالنظرةمنهذهينسحبعماللحديثالمجالمىيتسعولانهالابالوحدةتقولوانما،فحسبقويعمايمردودذات

بالوسا4للتتصللهاحصرلانتائجمنللعربيةللفكرةثوريةان،العربيالشعورواقعوالىالتاريخالىبالالستناد،ترى

لبلوغها.العورية،العربيةللامةالريحضللكياننتائجمنالتجزئة

للىنظرةت8داما،العربيةالفكرةاننذكرلنوحسبناالاموروردللاوضاعتصحيحتعنيالوحدةألىالعودةوان

تعدلم،خاصةالعربيالانسانالىونظرةعامةألانسان،الواقعصلبفيتعشىذلكتقرراذوهى.نصابهاألى

مصمونذأشيئاعدتبل،عواطفمداعبةاوامنيةمجردللنظرةلا،الكالاملالشاملللحدسيظهركماالحيالواقع

خصميبةفكرةللفكرةهذهمنيجعللنشأنهمنبناء،ايجابيالقيمانلهاليؤكدالذيهوقعفالول:العشمواءالقاصرة

عاململأوتجعلهوالانسانيالحضاريالعربىمستوىترفع.وحدتهميومكانتالعربيةللارو"الحف،ريةالانسانية

الذيالمضمونكانولهذأ.للعللمفيالدنيةعواملمنوتسيرثرتتكلكانتالتجزئةلنلهايبينالذيهووالوأقع
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وهي.بوتقتهاخارجيصهرانءسيراكان،هألوحدةبوتقةجع!لتحين،اليومالمتحدةالعربيةالجمهوريةبهتنلدي

.ءالبنططريقفيتنطلقحين،هذاقبلبل،هذابعدمضمونا،تعاوزبديمقراطيئاشتراكىمجتمعبناءهدفها

الوحدةعوامليومبعديوما.تقوي،وألتشييدألاجتماعيوتحميلهامعناهاكاملالعربيةالفكرةاعطاءفياسالسيا

واكتمالها.قوتهاع!اصروتخلق،وم!ماتهاالشعبملالمجنيوقظبانألقمينهوانه.ثوريتهاتمام

الادث!المئللوح!ةالاولىالنواةلهذهيتحققماوبمقداروالاجتماعيةالاقتصلديةظروفهاحالتالتيألراكدةالعربتي

لقاءمعهالقاؤهاويصبحألاخرىأصزاءهاأليهاتجذبيقدمالذيهوانه.وتعطيتبدعلنوبينبينههاالسيئة

وهـبالانسانوجودأساسالثوريةللفكرةالط.طبيعياقيودمنالملأيينهذهيحرراذحقةحضاريةوثبةللانسانية

الس!لأدفئيوهي.مجتمعكلفيالغلأبةالمحركةالقوةألحبرانوهياساسيةفكرةهـنينطلقوأذ،إوضاعها؟

بدولا.ف!ي!االوجهةالطليعةوجودقوأمخاصةألعربيةالجموعهذهفييثويانوللازسازيةالعربيةللامةوللغطاء

هذهنفوسفيتعينىالتيالثوريةالحركاتتتلاقىانالاغلالكمنهايفكمنتنتظرالتيالمحرومةألغفيرةالشعبية

الجمهوريةمس!ؤولجةأنعلى.وجدتانىالعربيةالطليعة.وتبدعلتنطلق

الت!بفهى.اللصاءهذافيكبرىء-ؤوليةالمتحدةالعربيةفيواخرأأولامعناهاتحملالعربيةللقوميةتوريةان

منؤشيعهماطريقعنألثوريةالحركاتلهذهالقوةتممحبداعالاقوىوتطاقالعرجمماالانسمانتحررانعاىقدرتها

مناكثرهـؤهلبهبانضمنالثوريةللاهدافخصيبتحقيقالعم!قألتحريرانهىاو)ىهـ!لمة.عنتصورانهالدلى".

.ألاهدإفهذهمثلكحفتعيرهعربيكيانضمنال!ركونأنيمكنلاالانسانلهذاالحق

"طاقاتمدىكلسببله!ىويستخرجلهبتحمسىموحد

موضوعاالصفحاتهذهفينستنفدانالعيرمنوبعد.اطارهفيذاتهولجدوامكانياته

لراهن.1كيانهاوقوامالعربيةالامةوجودضوعموهواللجمالاطارهيألوحدةاناخرىبىضة!زامنى3و

للأثورةتاريخما،عالمهر!ضعابرين!اأنوحسبناولا،واحدشيءالمفسمونوهذاوازها،ضمونها5لتحقيق

ألحيالواقهعفيتسطراننعيشهاالتيالكبرىالعريبةاوحدةافكرةوثورية.الاخرعناحدهمافحهـمللى1سبيل

ا،صربية.القوميةؤيالثورية!ؤكرةا)كام!لةالصصاتأمقوو.المعطلالفاسدالدورذلكمنتخرجانهامنتأتيهما

تتحققلاألوحدةانالمفرغةالحلقةاوالفالسدالدورهذا

أولئمع!يدلمج!للهدمشقأوضاعهمقيودمنالعربيألشعبلبناءتحررلذاألا

.:...:.-..:-:؟.:.:.:.:...؟.؟نرب.بربز..::قي:::هداتكسرائها.مصيرهمسادةفأصبحواالاجتماعية.

..:..؟ج..::...:"ث:-.::..،في-.:-:.-ة-:نر:..:؟بر.....::..نر:.-:.:...نرة::بر:.ة.:ة:.::.:3؟؟"تر!العربيالشعبلتحريرالطبيعيةالتربةانتقررالدورحين

كأ.نر.-نر.ةنرالشعبتحررانتظاروان،الوحدةتربةهيالمهملالمحروم

نر.ترائنغطغبهرغلنرترهذايعني!اذيرالوأقعلمنطقينةمبلألتجزئةاطارصمنالعربي

تربز.:قي!--صهـصا.!وشنربز.نجأكبرلعبوديةالتجزئةضمنالعربىالشعبتعريصطالانتظار

فيفي.م.فيجولادهكان-تولهذا.اخطروخارجيةدلخليةوقيود

بز.ةأ.!سءطيم!!صصمصصنر:.ءلميهبمرتالذيالشكلءلىالمتحدةللعربيةللجمهورية

تحميصهـطهأ:.يز!يالوحدةبانايمانعنصدرتاد،اساسيةثوريةعملية

!.:(رمحاكأءطلبر.ه-..!36يم!بر.نرفي!أمدونورولالتيوالادوارالمفالسدلىالقضاءسبيل

أنر.نرء-صاأ3ء؟ءأبر!.:ترشأنهكلنخلاقمبدععملذأتهبحدالتوحيدوأن،الوحدة

يزة.:نر-هـجميع!لصاأأه//%ءبر%؟تر:فيترلاالتيالمفاسدم!ا.ربةءلىتفوىجديدةطاقةيولدا،ق

!:.نر،ا.///./لم!نينر.::العربييةالجمهوويةتعزهوهكذا.التجزئةعليهاتعوى

بز:.نرالوحدةاخطارءلىتقضيأنءلىالجبارةبخطواتهاالمتحدة

يرنر.ننجبر؟:نرنرالسبيلانووبخدت،الوحدةقلبوفيألوحدةصمن

نرتر.بزفيء-!تر--......-.--!.:بزانهوالوحدةدونيحولماعلىللتغلبحيدةأوأالهـثورية

!!في؟ص/%//ء..ترتطريقعن،ضمنهاوئتابعخلاقمبدععزمطريىعنئحققها

:.بئ؟!شص.نر.:.يناقضهاماالقضا?اى،الخصيبلعزم1هدامثل

بر:.ة؟.صصص.-ا-أتر.:ترالعربيةللجمهوريهولادةتلتالتيالمراحلجاءتوقد

:..:نرء1لم"لملأا.3المنر.نريزالمتحدةالعربيةفالجمهورية.ألنظرةلهذهصؤكدةالمتحدة

+؟:.:بز!"ى!لم*!:صخصج:؟؟-:)مندوماوتعالى،الجهـا-يدالمخاص!هداملا6يومكلتلقى

\**ور*.صصص!رنر:.تتغلبوئعنها،الماصيهالعقليةوبقاياالسابعةالتجزئهآثار

نربزنرنرترج:ترنفسهاالوحدةمنوتسمتمدالوحدةبهيانصمنكلههداعلى

بنة!.:.::في:إ:نرتج:.:نر.::":!:.:نر.:نننر..::.:::.:بز::بة..ير.::.نر:.::.:.::!صمنتصهرأنبدوئهما،وتموىلهالتيسعركالتماتوريه!وه
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بزحط"طي!-قى،؟"!؟-!بم.سيرتمير!+س-بم+-نهبم!غ.--"-خ---،؟--،-""-

ط2!ىجمو--أ"كا!دم.--04خ!!(.؟+،.د.!-.--بر--؟-+؟ثخ(--ظ

:بيز6+لمفيكا!--.--في-أ-!!-نرخ+.-..ط.--.---*+-001-.تلإ--:ءلالا+

فيكاط--ا-"!:لاسأ؟+*-!أ-تج!ثجنجلخ!..-..+لأ-

.؟آ"--أ!د؟-!شة!3قي!دع.".

-!2++-؟.كاا/+-م!--+د!!-!جب-+

--ع!برلاتر"كام------!!+.م!-لأ،فيمخ!حصطإيح!م؟..++

.+--:-+ب-م+!!!نج!!ا.-3يم!لرصعايروو!صيرؤص!هـ005-+ا 2ء+-..د+كإ"-7صحم!ل!!ا!ظ!--%ب!مم،تم،!لمءممم

..ق+!-:-!.-:.!+!!طسض--+-!+
++32،ب!.!-+-،.-/

.س7-!-3ءكأ!أ!ر!7ء!،ت !!س.لأ.!بزحو"؟تيع"!قؤ؟!غ!شء!!!

+-خ!9++غشأ+ح!ؤ!!يم؟أفي07-طب%نر+؟

كا"2-!م؟فيبسد!-+-؟عرولعيسلميصا ف+س!!!بمس-يرش--إلمحيحم!لضصبر+!كا!.-خ.بر+؟ح!فير!نر
-بر"!س!تعث!قع:--،.س،-

شط!+،،-جحم+تر؟س-+.كا!ا-،إلأ،

--ىء-.--كدلأحلآله!!ا!7.!تط--بش.ذد+-7أ.-+-+.أ.-!

-تة.+ت!3+ذلإسيملج!هـ،سو!؟إت.!ه!يه!!..-+.--ء."."ول

بم+!سس.37-لى!اغفيبم؟-جفي،ش+ست..ف

؟بر-،بي!ع!.حيم...ا-..+.؟3ث!!؟؟-بز

كج!-ح-!شلأ!لى-،/5بر++"بهضو-+09-/د؟لا.؟تم-يغ

!ت!ؤ1/5بر*!دلأكأء!-!ت-".اا-..ير...س2+في.-لاط

-س+ءبرط-حطب!!ثيم+،!-!.."..خو!-.؟.3،!!-.دبر!عش،+..؟"

!---لا+-3!ير.!س.--ءم.2!"؟--!.؟

،+.-س!!؟-!،1!!بمج!!+ين-7-س"+؟-ء-سبربركألا.-ظع!-كا"يز"ظ!يز؟فى+!

!جينح!بم،؟دكا+ثتن!قي!ط-لجمو!7!:خ!ؤكأييمعف--تدلئهيثر-+آاخو!إئخقييمبئ!++؟فيفأ+ئهغ!!!

مستعاراسممناكترليس"اليف"انالحالفيواجزم."اليف"،الحفوقكنيةميوالاولى)*(الجامعةفياـلثانيةسنتيربيعكل

هذاانواكلرف،نفسمهاعرففأناعريضه.نسيبرفيقيوراءهتسترباسمنيويوركفيتصدرعربيةمجلةمنالاولالعددالبريداليحمل

العددهوو!،.الروسيةمطالعافهمننسميباقتبسهقدالشعرمناللونءمنشياما."1391-نيسان"عليهالذيالتاريخوكان،"الفنون"

النعراءمنبترجمات"الفنون"صاحبحشاهفقد.بذلكيشهدكله.اعرفهلااخررجلبشراكةعريضةنسيبالناصرةفيفرفيقيالمجلة

غوركي""امثالمنهمهـثينالمحالاخصوعلى-الروسوالكتابيرصديتسابقعينبمانأالعددفتحتعندمااغرانيالذيهذاما

البعضمعوغرم((مرجكوقسكبم))و"سولوغوب))و"انصرييف))و0ضلوعيبينفرحايصفقوقلبيالتهاما.فيهاماوتلتهمصفحاتهتقليبفي

."هيغوفيكتور"و"وايلدأوسكار"مثلالغربكتابمنالجنايات"و""الجنح"و"الصكوك"و"العقود")ايتهاالشيطانفالى

"والحياةالموتبلبل"وعنوانه.العددذلكدييسضوقفنياخرومقأل.المشكلاتمنلهانهايةلاسلسلةانك.والاحكامبا)حاكميتصلماوكل

الريحاني:امينبقلموهوجدسسدفتحا؟ههنا.صابونوفقاقيعرغوةانك.غريبعنكوالعكل

..."الرياحتولولالاوديةوفيالبلبليغردالقفعيفي".عربيةحروفانهاوالعجيب.حياةتنبضحروفههنا.جديدةودنيا

منعليكهبتالتيالنفحاتفهذه.ميشاياحامفيلستلا..لاوالفاقةوالنفاقوهلتفليدالجمودعناكباقالعربيةبالحروفوعهدي

الملمحاحرغبتكومنخيالكمنتنطلقلمعريضهنسيبرفيقك"فئون"قدقرونخمسةغباروان،اكفانافوقهانسجتقدوالروحيةالفرية

!كالبنتارةوانها.راهنةلحقيقةانها.شبابهاالعربيةتجددانفي!ر!موهيالعظاميحييبممنسبحائ.الاكفان.فلكعلىتكسي

الادبع!ىاطللتانمنذقومكلبنيتترجاهرحتالذيبالانبعاتوالتنسيقالمطهرالجميلالعددذلكفيالف!رسبعدمنظالعنيمااول

لمهـواذا3القلوقوة،الكلمةقدسبةوادركتالعالميةوالادابادوشريشبهانشاربان.كئيب،وسيموجه.جبرانخليللجبرانرسم

.بلىالروحدو!الحر!يعبدولم،والتدجيلوالرياءبالكذبالكلمةيدنى.حالمان،واسعتاىعينان.مستقيم،دقيقانف.نيتنت!هشاري

ورهـاكالوطرةوهذه.برهعيثمقطرة-مينتماياالغيثاولهذا.بلىلطي!أن.،ويدان،كشيهفوشعر،عالجنين.مقوسان،كثيفانحاجبان

ربمونانترربىكنثاذا؟الم!يها!سفهاقطراتلديكفهل.مبتايا.والمواهببالمعانيحافلرسمانه.حسماشنان

هواببوموءـفىا.ساغكهيالساعةفهذهالافىالغيت9كطنمبللىجبران!لمممنبه!اذايليهالذيحيالافتظالمقالالىالرسممنوانتقل

.!مك-:"الليلايها"وعنوانه

"اليثسلل!بعدالاملفجر))بصوان.مستفيضامقالاادبحورحت!والمنشدينوالشعراءالعشاقلليا"

ار!-المحئ!الادىعلىوحقدنقمةمنصدرىفيماكلف!هفأنغت؟...
......الاخيلةوالارواحالافنباحليليا

-والب!لموانجباتوالمناسباتالمجاملاتادب-والتدجيلوالتقليدالتنمقا!ع"!والتذكاروالصبابةالثوقىليليا

ودئتن!ارحمصلةولا،وفل!عقللاىفيهامذاءلاالقثورادب

......حاجمالويعر!.يمتهنها!دلأ،الحرفقيمةيعرفقلممنهمنهفيطربئي
يدىلمحسىالقلميتحوللوودودىاكفكنت.يرومكلزحياها.فىة.

......للقلبانويعر!.بهايغحثرفلاالكلمةفيوالمعئى،والرنة،اللون

بالكلوتحرقتجرفحممالثفيهبينمناولماتتخرجو!،بركاناوبد،اتوقيعاحسنموقعةتكنلمماوهذه.اوتارهوللفكر،اوتاره

وزناتقيمجديدة(قلاملناتنهض(نلعلآدابنافيومخاتلودميم

بنة!المقالواختتمتالرفيعةالانسانيةالقيموباقنيوالجمالللصدفى.نشازفينشازاعنهايصدرماكلكان،لغنهمخلص!نان

نيوبوركفىالعربيةالصحفوكانت،"المتكسرةالاجنحة"جبرانلقصةقلممن"امانن،)بعنوانقصيدةالىجبرانمقالمنانتقلثم

وبعشتوالت!هـ.الاعجل!منبالكن!استقبلتهاقدبشهورذلكقبلقريبايحىهـدالدي-الئانيةالمرحلة"9تسبعو"بهابمنفسل)،(

جملةفييقولنسيبانيكبانيلبثفلم."الفئون"الىبالمقال.بيروتدار-صل.دررارعن
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."غيباروايتهافنستاليعذاكرتنامنتتملكحتىتلاوتهالعيد)1(:يرقولىما

صدمةلاقتانتلبثلم،العنيفة،السريعةالانطلاقة.نلكانالاصديقاتارنيكشفتبانهانف!تنيقدالمجلةانلكاقولاننيعلى"ء

واليك.191،ايار15فيمؤرخةرسالةنسيبمنوردتنيفقد.قويةوالاماني،التفكرسيماءوجههوعلىتركتهوقد.سنينمنذعينيعنغاب

لمجها:جطءمااهمالانووجدته.فيلبدونتتجسمتكادحتىالعميقتينعينيهمنتشف

كلرسائليعنكقطعتانبعدمفقوداميتاحسبتنيوقدبككاني"،للمستقبلعطيمابناءيعدبهوىأني،ا-مانجهيدارييزاللامرأيته

ينقصنيولا.الحبيبايهاكالميتاني.اجل.الطويلةالبرهةتاكوالخرافاتالاوهاممنالماضيركائزبعضلهدمجهنميةقنبلاتيهييءاو

أماليوسقطتمعركتيخسرتلقد.المقومعليهابالقصائدالمعتاديرثينيمنالا.والئرا!ح

تقفانالسوريةالجهالهشاءتبلالظروفوشاءت.قتلىحوليلجميلالمتكسرةالاجنحةءنمقاتكفيصديقيياكنبتهماان"

"يخكرموا"رم"الكرام"المشتركينلانوذلك.حدهاعند"الفنون"اشددجعلنبممانسقكمنورأيتجداطريقتكاعجبتنيقد.وصحيح

قبليردفعواانيريدونلابل.السنةبحرفيالاشترالثبدلاتبدفعهوالذيالجديدالعصرلهذاالناشئينكتابنامصاففياراكبأنالامل

عليهمبماالمشتركونعليوبخلمانيفرر3وقدوالان...السنةنهايةءلمىتواظبانارجوكولذلك.المنحطةالشرقيةلادابناذهبيةحياةبدء

بعدفبهمارجلاياتتحركادريولا.وقفتوقد.اقفانالابى!ليسوتكنبالانالىاليازجيمنكتابناكل.فطالعانعليكواقترح.الكتابة

002تبلغ(عنديجدا)كبرةزهيد!قيمةان...الابدالىتيبسانامكلمنالقشورعلىالايحصلوالمانهمالقومليعلممنهمكلءنفصلالنا

."الفنون"وتنقذ..تنقذنيريالوعسى.الثقيلالفارخالكلاموصفوالهجومنادبالمدحعليهمرواما

كلسبيلهافيبذلتقد.فنوناالعذابمناذاقتنيقدالفنوق"."الفرنسيينعندبيفوسانتالروسيينعندبيلينسكيلنا-مثلتكونان

ا/!طفزتقد.نعم.المادياتغلبتنيفزتانيانسعربدأتولما.شيمءكالتيحماسةاخذتنيحتىمقانيفيهصدرالذيالعددتسلمتانما

وتهافت.العربيالعالماقطاركلفيمحبوبةالفنونبجعلالصديقالجبار.جلياتمنازلةاليهطلبعندماالنبيداوداخذتانهاالييخيل

حىوالاركأ*نجبنوالبرازيلومصرلوريامنموضاالمئر!نءليهالحممنكانانهولمو.عنيد،شديدوهو.عملاقوايعملاق3قالخصم

لركل*ـك.تقنطفلاالحبيبايهاانتاما...مستقبلهاعليهاأمنتأجيالتوارثتها،الجذوربعيدةتقاليدولكنه.حدالىالامرلهانودم

+جعخيولى.لانن!بعانيانمنكارجوهماوكل..معيامانيكدللوالتعبر،التفكرفيونهج،معمنسةنمطانه.طويلةقرونمدىعلىكثبرة

..الحياةاوقاتتحينانالىالمحييةبكتاباتكالوطيى.حاميةستكونمعهوالمعركة.الدموفيالنفسفيسرطانانه

اليك.فحوكها.نطرا.نهاليرأيابداءسألنيالمنفلوطيكانةد".عذاباحلامعنالتراجعيعنيعنهاوالتراجع.ابتداتقدهيوها

."الكنبة"هؤلاءمنغليليواشففاكتباوقافكساعدتكفاذاالايمانهووسلاحنا.سلاحناقوةمنو؟ثقينفلنخضها.حياةرسالةوعن

.."القوناعادةمنتموزشهرقبلاتمكنفقد.امالكحباللانقطع"اقدامعلىوالت!مرغواتدجيلالتبذلعنوتزيهها،الكلمةبقدسية

وسفبيني"الفنون"جددتهاالتيالصلةاناقولالمهفكتبت.الرفعوالنوفىوالعدلالحقلخدمةوتكريسها،الاصنام

تبقىسىفينابعثهاالتيالامالوان.بموتهاوثوقازادتهاقدبولادتهاوالنزهةالمطالعةاوقاتمنانهبرحتدروسياهملانغيرومن

ا!ين!4ماوبي.والقنوطالنبمجالفلا.الفصولتجددتتجددذلمكوغير"والشعراءالشعر")فيالمقالاتفأحبر.للكتابةساعاتوالنوم

.الظهورالىشعودالمجلةبانبشأننسيبمعا،طولةالرسائلواتنادل،القصةواكتب،المواضيعمن

كتابمننسخةوصلتئي"الفاجعة"وتوعمنشهورثةثلابعدوالنوق،ا،عركةتلكفيالواءاحاملةكانتالتبم"الفنون"وشأنالمعركة

فيطبعهتولىقدالذيهونسيبوكان.لجبران"وابتسامةدمعة")حاجةكلانسىانحدالى(لكتابةفيوانغمس.(خبارهايذ،عالذبما

لم..":فيهاجاءبرسالةالنسخةادفقوقد.(،الفنون"مطبعةالهوانولا.القامحبغيرحببئفيقلبياشغلانيهمنيفلا.سواها

ايكأرسلت...اورشليمعلىأنوح-بابلصفصافعلىعودبمامعلقا؟نلزمانمنيأل!حقنيانفكءاالمذياحلمفا.ت!رووالىبالتفكرالاءبنتي

لكناسةقلمكتكزسانمنكفأرجو..وابتسامةدمعةكاببالمبريدايوم:ا!يكبنسيبهووها.ويتجسبيتحققبدأفد

عرسهوأكب(ليكارسلهانالمؤلفكلفنيفقد.عنهانتقاديفصلمعجبونهناوالقوم.والالمالجرحعاىوفعتالفنونفيكتاباتك"

وبأيمقالت!كترسلانتستطيعاينالىآعلملا."الانتقاديرسم"اكراماالكتابةعلىتثابرانعزبزييافأرجوك.اعجا؟اشدهمو(نا،بها

التر!-،تمم،ماينشرونهمعتنشرانبهاأضنفاني.تخصصهاالجرائدمنكانتظرسوف.ا؟تار.تهانريدالتيالادبيةولنهضةاكراما.للادب

"...احكامللضرورةولكن.والسفاسفا"لا!زهذه!اداتانتقادفيولعاتذخرلاانوارجو.عددلكلمقالة

اسبوعبءنصفجرإدةبرالمقالانينشر"الفرورةحكمت"وقد:اخرىرسالةوفي."أنناعسة

"وصاحبهاالسائح"باسمسويوررفيالوجودالىحديثابررتقدكأنتاحدثتقدالمفنونفي!هـرتالتيكلهامقالانك؟نلكاقول"

بعنوانالمقالوكان.الناصرةفيرفاقنااحد-حدادالمسيحعبدستحدتانهارزثولا.المهجرفيالادريالعالمفيواستحساناضجيجا

،الكلامتلوينفيوبراعتهالكافبفنفيأطريت"وأسداسأخماس"معجبا،عنكوثفىالاادإجاارلم.العتيقالعالمفيالضجيجنفس

ونعبت.الجمادفيحتىالحياةوبث،والتثمابيهالاستعاراتوابتكاروفد؟مختبئاكمانواين؟الانقبلالكاتبهذايظهرلملماذا:مننسائلا

تصويرفىالاخصوعلى.والسئتيمنتاليةالرومنطيقيةفي!غلهعليهالفنونمنعددعلىنتهافتاننا:بوسطنأدباءمنرهطليقال

.ودمله""نبثرالا،دمىكاشادكمايب!ونبحيت،الاثخاصواننا.نعيمهمقالةشيءكلفبلفبلنقرأ؟لقصاععلىالجياعتهافت

حين.الىولكن-الطالعةللحركةصدمة"الفنون"احتجابجاءلقدالمدرج؟الحباحب"بمقالبعدفدصامنهاقسحمادمجتالمقدالهلىا)1(

نعيمهميخلأليل."المغربر!في
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3!!فيتر!،!!.!!9!-!-،ش؟حم!با!لأ!بهرخيمسط

9+.2ء-!ج،،7*كأ!!،/س..؟لأا؟...لا.9+:.لا

لأ..!03:....صء:.007و؟+بمع--.ك!لا:1

وكهو.،.-

بز-*-وللىو!!لا*ثءع!سخ.-:،...-+!--ول

ا-!/-ه!خد-!،-3+..،.لا-.-

.ك!.!.و--...؟خخ-

2-ح!-د،إف،خ،:-إ-

ستيزدياا-ت،ناأتهانحسراذاممع-ن!هويردأهفعيننتو05إذن..ذاملم

..هينتتخيلالذي-الربالياسينة:اب"..اًجببى.هامرأةرصعةيا

..ينخركالا.ناأ"،جلر*،ثعينه.تضويلذاصا

...طهارتيتدهشنيا"م!.."للنهايةتلك..ظ..الذباباصطادأظلا-

..لقياتذ.هء.

-ءده0هزدهشننلكفما..تدحنيننتوا

كا(لاخرين..انارجل-

يا...ناأاهذيرحلاأ-ءل!الحثكا-جترا

..صياءالااءمزميه

ينهفرالكاكفرفيهو..عةدييلذااهـرز..تدختين.انتو

..فهالاطةال،اعةدوو.؟ينمرؤاًفماذاالزاهيسريركمأما..ناأو

حشينهلمتواقسوةو...قتحترلبيءصااًهينمستك"كقط

وأنت.مخالبهماتت

..أناوجل"،س

كالآخرئء...نقرأينيركعلىوعزؤ-5

.105صشفتيكعنأصوماخينا)ه!-تهو

-اًحباذا-حبرجل

...!نالأربععنفبكل..زنطلىينهءارجولتيفوق-تأري-نأكلنانا

..تةهمين.يوء!عنتلو..!متيما5.1دفورينالديالقط

..لأربعيناما..طببتيما..قطا

..الأربعينحبوهنجهالذيماو...ينالمتطعاممذا..فالمجواطشبمن

..امرأةبضعةيا".بة.الحنينكهيحرلا

..الى.
...تةمرانكلو.هـصو!الكرعيعلىيغفو

فبالينزار..فين.إتصوااخر،إنيأفالمن..دينتتجرإة
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اهـ-*--س------------+--!م!س!--صى-صىصسه-----!

سلرعرجىءترس!ص!،لخىو!ض-!1!ىص!ص .--!ط!آح!"كاا.ءكا!لمج!س-

!روصف!جى!..

-+!--نجهض7-"..-ء.؟-"

--س!سم!سهح!سسى---محى-----صسهحى-----!ىهـحس!سى

الفكربالصخورهذاارتطموالا،مجراهاالشوريالفكرلتياراتالموضوعهذاعناكتبانادريسىسهيلالحسديقاقترح

الاءديبانأيضافيهلاشكومما.للبليدواقعهاعلىوتحطمالاولىالوهلةعندخموعالمولىبدأوقد،الممتازا،رأب!دد

لهايكونبانيقنعانلاالحياةيقودانيريدالذيالنحائربالتوافيقالحسابعلمفييسمولهمماا!ألالفازهـن

بهانلايحسنالذيالجيشقائدكمثلمثله،فمحسبصدىهـصيثيراخذحتىفيهافكراكدلمولكننيوالتباديل

كانوالابينهماالصلةتقطعطويلةبمسافاتجينتمهيسبق.خطجرةوفنيةفكريةقضاياعدذنفسي-

ناكقائدواجبهمنكانواذا،الهلاكألىا!طمحيره:او!ماشطرينالىيتشمواضحهوكمافمالموضوع

ناوالحصافةالحكمةمقتضياتن5فانالصفوفيتقدمضشوءفي!كونوكيفالثورةراكتكونومتى؟الادبتورة

قوته.صخهيستيدالذيجينتهمنمقربةعلىذلكمعيظل.الحديثادبناوبخاصةالعربىادبنأوضوءالعأليةالادابء

اولملىوجودلابرؤسعنيتحدثبأديبمثلالذلكوأكسربوأوهـاتوا!ا!أرر،ووظيفتهوماهتهال!ثورةادب:وتانيهما

يتب!ينالشعبلايكادبحيثالنشسعببخناقحلقافتأخذ.ذكر!االسمىالآدابنقسضوءفيخملهوره

ويعىمحنتهوصرربلواهسببالثائرألاديبحديثمن

الؤكدومن.ابىؤسذلكمنللتخلصيهبحتىذلكاالادبثورة
ثمالروسيةوللثورةالفرنسيةكالثورةالكبرىالثوراتن

لههاتهياساخيرفحهكان!ففكولضاريم!ىدالالحياالذبيةإلمحر!طاللادبينبفىهل:هيالادبثورةتثيرها.قضيةواول

المظالمولولا،التعبجماهير!جذبوأروراءهملكىوقادة!"يحسنام؟وثورا!ماوالمجنمعللحياة-قائدايكونأن

تلكسبقتالتىوالاجتمماعيةوالاقتصاديةالسياسيةتتصارعقضيةوهذه،لهماصدىيكونانعلىيقتصران

علىقامتولاشيئاوالفكر3ا،دبثورةانتجتلماالثوراتالاوضاعأنيزعممذهبفهنا!.والفنالفكرذاهب5حولها

عاتة.رات"هاا.التىوهيشيءكلفيخكمالتيهيللحياة-المادية
لولرالاوضاعز!نر!ا!ا!هوبتقتنعكلندماالمورأتألىتدفع

مظاهرهحاتتنوعبلواحداطابعالاتتخذالادبوثررةلهايضمنالذيإخحواعلىتفييرهاالىبالحاجةوتحسى

دلوبلهالمومئتعلثفىادلطفنولمسصرحيةالمحتلعةألقصهبتنوكأمناباومذهباترىبينماوذللث،والرخاءاًلسمعادةمناكبرهـرا9

نقدانباعتبارالفاسدةألحياةلاوكمعلعالنقديةالواقعيةيحدثاناللذانعماوالفنالفكرانتزعمخرى1مذاهب

فيضعالفسادلهذأالومم!لثالذىهوالفاسدالواقعالشعوبلضوراتتمهدأكي!جماالادبثورصوانالثورات

.........-...وانماالشعوبيحركلانفسهآبىؤسواننارحماوتفرم

هدقعيةالكبرىنالونلاناالثواسبطالمماالثورالاهم!!المموسسبقستيةآتمالوعيهذاينفثالذيهوالادبوأ،بهالوعييحركها

فىفهوالشعرول"،.أليهاأشرناالتىالادأبكافةفيلهافىمتشجرةتظلقدالماديةالاوضاعوان،يستثير

المواطنينلهاويدعوصرأحةالثورةيعلنالذيالاعمالغالبروحويبتأدرانهاعنفيكنتفالادبيثورحتىفسادها

ادب،الموضوجممادبالايبثهالذيالثوريالوعيعلى!عتمدا..ضدهاالثورة

لادبمثلااضرباناستطيعكنشهواذا.النقديةأ)ثأقعيةالقضسبسة!ذهانصدقفياعترفأتوباستطاعتي

"وهيبومارشيه\)الثائرفرنسااديببثلاثيةالنقد.الواقعيالتبالكبرىالفكريةخياتيئمشاغلمنتزالولاكانتقد

الام"و"فيغاروزواخ"و(؟اش!يليهحلاق":مسرحيلتمفاتوالفلالفتونوالادابفيقرأت!ماالكثيرعلىعرضتها

سيطرةمرالساخراانتقادأالكاتبفيهاانتقدالتي"ألاثمة!ي،صلتوقداننيواعتقد،والاجتماع11ياسةومذاهب

بزوجاتهالدخولحدالىال!شعبلكرامةواهداوهم،النبلاء.والفني!يالعلضميرييرتضيهحلالى

فياكتفيانأستطيع.فالنيالعرسلياليمتليلةأولفيا!ياةتخاريستمهدانلابدانهفيهلاشكفمما



الثائرالاجتملعىالواقعيالشاعرفيخاطبالاجتماعيةاستعارةفيظيفتهووالمباشرةالشعرثورةعلىالتدليل

قلئلاانحالمالرومانسي4زميلاحدقالهاالتيالمفطوعةبهذهعنيفةاستثارةالنفوس

اقوىمنوتعتبرالاخيرةثورتناقبلالشبانشعرائنا

منافتصبح-بينناتقع-جناحيكضمالمخيالسماءميالمعاصراهمدطشعرنافىماقيل

عناللكونواروللملايينكهوفاوادخلالخيالجمالدع

!ناواتيهالخيالهذالس-ولهيبدمعةالفنانماج!يدمجرلنووتطلعبالليلالمعنبالمغمضأ!ا

الجدودترات!نماحفظناهوهذاتشقىوانتأشقىانا

"لثورةاثبولمطيبعديالحياةينالكيروحيأبفللمليتانيغير

نابدفلااهدافهاوتحققالثورةتشتعلانبعدواما

يتغيرانمنايضابدولاووظيفتهأتجاههمنالادبيغير

ينهضوأنمادةالفيلللشعرالغالبفىتعودورفنولهتوز!وصديددممنيسيلانمرهىجرحارونحنيارفيقي

المفاهيمتعميقبمهمهومسرحيآتفحصمئالموضوعيلأدب9القيودحديدفييضجانحرانروحانونحنيارفيقي

حتىالموأصنيننفوسفيالخيرهفهاونتانجهلواهدلالموريةعبيدمنجماعةعميوابنوعميوانتانايارفي!

بهايومنونفكريةءمنادىالىالثوريةعواطفهمتتحيلالحديدغيرالحديديفللنولكنتبكيوانتأبكيانا

عاطفيةهزاتدونالمجتمعأوضاعتستقراساسهاوعلى

نصرالىتستفرانلايمكنالثوراتانإؤكذاومنجديدة

نفوس!ىم!فاهممهاوالمفكرونالادباعيعمقانفبلنهلتي

والقصص.!الايمانالعقيدةمنزلةمنهاوينزلوهاالشعبترديميولابهانفجارييقويهدنمضيعصوتانا

لانهاالشعرمنذلكعلىاق!رىنتربماتوالرببالوعيدصمارخطا!وتذلكيتعالىمعيوانفجرهانطلق

المفاهيم.تلكلتعميقالمجسمينوالمثلالحكليةألىتلجا

الاساسيةالعواملمنكانتقدالحقيقةهذهانالمؤكدومن

نحوالاخيرةثورتنابعدالمعاصرشعرناتدفعاخذتالتي

للقصاتدضوغامومنهماتتخذالقصرةوالدراماالقصةوجم!!ريعهودكفاناوالكدوالجوعالعرىفييارفيقبم

بهايساهمالتىا!برىالمهمةفياي!اا!عررراهمحتىالدموعفيذ(ئباوالدمالجبهةعرقكأسنافيشربنافد

وجدانكانواذا.القصصيوالادبالمسرحيالادبالعقيعفيزهورناوماتتبواديناكالخريفالعمرف!ب

القصصيةقصائدهيتخللانلابدالجماعياوالفرديالشاعرالربيعلحسنباكياعاربويرنوالربيعيخدقمننحن

الشعرهذالأمثليفقدأنلايمكنذلكانالاالدراميةاو

مفاهيمتعميقفيمهمتهمنيغيرأناوالموضوعيطابعه

للاحطكنتوانالمجسمينوالمثلالحكايةطربقعنالمورة

ء،قبلعهدمنموضوعاتهيلتمسلايزالالموضوعيادبناانمبورفيوننرويقصوراالصخرسنضحتونحئيارميقي

الىومداهقوتهبكلينتقلاناليومحتىيستطعولمالثورةالمهجوركهفهمييعانيكفاءالسعادةتخدقأفمن

التحو.لهذألانثورةادبحقاليصثحالثورةمابعدعهدمغموربعالميرضىوالابطاليخلالنطودةافمن

اعمتىبلورةوالىاطولزمنللىيبدوفيمايحتاجالكاملوثوديالكفاحالىفقوميالظلمارهغكالعثبياجيوتنى

ومبادئها.الاخيرةثورتنالفاهيمالص!ورحنايابهوضجتمأحياهاالصدورديماجامل

بهاينفعلالهزاتمنلهزةالثورةتتعرضعندهـ،واماجديدفجردنورتطدعبالليلالمعنبالمغمض-يها

المفىءكالوهجينبثقالمورةآدبنرىفهناوالفنانونالادباءالحديدغيرالحديديفللنودكنتنكيوانتابكيانا

مسنالزاخرألفيضذلكجميعلنذكرولعلنا.المحرق

التىوالاغازكطوألاناشيدوالفحمائدلمسرحيات1والقصصالذيالوحيدالادبىالفنهوللشعرأنفيهلاشكومما

ننتيدمثلالمح!ريالاقل!يمعلىالثلاتىالعدوانأثناءاندلعتالحارةالثوريةالنغماتهذهبمثلينبضلنيستطيع

..."!حرقةفسمائيسفائىدع"واغنية"اكبرالله"واسرعحساسيةاكثركانواربماالشعرأءانكماكاللهب

وحدهالمصريألاقليمأدباءعندالفيضهذايقفولمالخمسنالثوريومدهاالحياةبتياراتاوهاصاوأقوىانفعالا

العدوا!هذألنافخلفكلهاالعربيةألامةادباءألىامتدبلللاولالتفليدنوفننابزالولاكانقدالشعرانتم،ءيرهم

الخالد.الثوريالادبمنضخمةثروةالادبعلىيثورنراهقدبلبهألادبيةألثوراتتبدأالذي

فنراهاخوالىاتجاهمنالتوريبالتحولوبالالبهنفسه

مميدورمحمدالقاهرةالواقعيةالىالرومانسيةالذإتيةعنبالتحوليدعوهمثلا
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.الابداعآ!الىالىالعربيولمننراتاتثوريالأديبسا

!عندناوجدقد،القرنهذامطلعفيضحلحماضرعلىيقظتاانؤييتسلسلانوطلفنفالادب،ضائعاديبله.نراثلاالذيالاديب

زالوماالتراثكانلقد.القديمتراثئاروائع.امامبالصغارالشعورجمطءنتاحايتسندوالنبم41ميزةالاصيلةخصائصهماحاملينالامم

الفئيةوقيمتهاروعتهاحيثمنلا،مقدسةقيمهالمكثرينعنديييتطعمانالعصورعبرتسلسلهمافي.الخلاقينمناجيالبه

خى-الفنيللابداءيضاهيلاالذياثنلكونهاحيثمنبل،فقطالعبقرياتوبطابع،اللتقياهاوفنونآداببنكهات،الجديدةبالروافد

القصيدةب!اءيعتبرونبالاثبوالمهتمنالشعراءمنكبيراعددانجدانناالخصا"لعىولكن.عصريعدعصراالادبتتولىالتياثننلاحقة(لادبية

:امرانفاتهموقد.العربيةللقصيدةالممكنالوحيدالشكلالقديم.مبدعجديدتاجكلتلازموروحيتهاوؤنهاامةادبتميزالنى؟دصيلة

علىتزيدلاعصر؟يفيادبيعمللابم!اعيةالابدالقيمةانهوالأولومعناهاجوهرهاحيتمنفهي،باصالنناالتشبتالىالدعوةاما

الفن-تالئفيمتكافئةالابداعفنروات-اخرعصرايم!فييخرهامعهاتحملمبهمةدعوةزالتمانها4غرصحيجةلا-د!ثوة،المباشر

وكذلك-المستقبلروائعاو،العصرهذاروائعتفوقلنا،،ضيوروائعخصائصهيمانقرران(ولاعلمينااناذ،لاصحابهاصشكعررةمزالق

ادبناان.وجملاقيمةالماضيروائعوالمستقنلالحاضررواقعتفوقلنولكي-وفائدةؤيمةلسوتناليكونالبارزةمعالمهاهيوماالامالههذه

حياتن!التعقيدبالئسبةتعقيدااكثرسيكونالمستقنلوادبنااليوم،دقيقاالماما،ملميننكونانالبديهي.منفانههذانقرراننسعتطيع

اسلوبا،يختلفوسوف،اتاريخعبروالفنيةالانسانيةالتجاربوتجمعالتقريرمننتمكنحتى،وحياتناشخصيتنافيجرىالذيبالتحول

الغنية،(لقيمةحيثمناما.طابعهعصرفلكل،شكمونذلكفيماالجديدةالعرية؟لشخصيةعنمعبرامعاصرعربيادباكيكاناذافيما

ناارىلارفيعةفداباانتجتقدجميعهاالحضاريةالعصورفانانصعباليسوانه.عليهادخيلاام،المستحدثةالعريبة(لحياةوعن

ممكنة.مفاضلتهاانيحاولمنوحياتناادبنالنقدينبرونالذيناولئكبينمننجد

لملماضي(لافضليةتمطيالتيالفئةهذهفاتفقدالتاني:الامراماافجاهعليهيمليهالى1ضمن؟لمعامرة(لعريبةالشخصيةمعالميؤطر

كلوان-بهامتفاعلاالعصرروحعنمعبرايكون(نيجبالابداع؟نوتعمقتمحبصلونواوصافهامعالمهاسلفالهافيفرر،وعاطفيعقائدي

علىتنكرلاالادباءمن(لجماعةهذهولعل.اثخاعراسلوبهيندععصر.القسريةالططيراتهذهعلىبناءاصاتهوعلىالادبعلىلمويحك

قامتالشعرالىجئنافاذا-اسلوبهفيالعصرروحيعكس"انالنثر:القيمةشديدة،فنيةنظروجهةمن،انااعتبرها،ثافيةناجةوهناك

وتجاهلتنافضهذاوفي-الشكلفيتغيراكيازاءوقعدت(لدنيااو،مصطشعابداعهنارفليس.معهاصا!ت،جملالابداعانهي

الامم.فيالننعرتطورلحدهةموجهةدعوةهـكماانمابالاصالةالتشيت(لىاذافالدلكلوة.دخيلاومزيف

عئدناالاغلبةنظرةفيالبالغالشططهذا(لىالتنبيهمنبدلاوهنا،!حانهااذ،ضروريةح!لكلعلىانهاغر-المبدفيغرالى

ميزاتهماالامةع!والثعراللغةمنلكلان.العرجمطوانعر(للغةالىالذيناولئكت!ديان.وحكمةبوضوحنفسهاعنتفصحكي!عرفتاذا

فكما-عليهايسرانعمامةتطوديةقواكل!هناكولكن-الخاصةالوطنظخلال2ماسرمنفذالهايشمونيفيعرفوالمولكنالابداعبذرةحملوا

الخصائصفيونجفقونوالثعبيةالفرديةميزاتهمفييخنفونالبشرانمعرضوناني.ميهايقموناقيوالفنيالثقافيالضياعاشكلات

عليهويعتمدان*نسانمنينيعاناللذينوالادباللغةفان-العامة)1(،الحدشفاثقافةميدانفيجدتهمبحكمالاشكالاتهذ.فيللوقوع

المضحكمنوان.التطورسئةفيالعالملغاتمعيفقانتطورهمافينجرالم"يربطهم؟لذيالمبافترالتراثوضعف،وحيرتهم،و!غتهم

لسنة(لخضوعبمدمتنفردالعربيةاللغةانعلىر1لاص1فينشمرانمرؤوامعاحرينعربكأباوشعراءعلىرائعةامثلةوعنشا.لقديم1

السرمديالبقاءبميزةيتفررالعرجم!الشعرو(نللغاتالعامةاتطوروا.*رقواانفسهموجدوان1الى،الادسةحياتهممنسنوات(لتيهفي

.الابداعاستمرارعلىانوفتنفرفيوالمحافظة،لقديمشكله!لى

وادفاالمعامرادبنابينالكتابمنعدديجريهااقيالمقابلةوفي،.لحى،جازماتلىرر،3ة.8"هلثقافة1عيزأتهم1منلعل)1(

؟لكيبرالتغييريلمساذالاستنكارحدالىيصلبعضهماننجدالموروثار!جيمأىمنعورو."عراقةانى،د1لاقى1والاجيالفيمتممكنةتكوبئلكي

عددايفتولم.الاخرةسنةالعشرينفيالعربيالادبعلىطراالذي.إالتفافي1بالاحمهأر"تسميتهيمكنمالى1،بخمل
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وقفت،العطاءفياستمرارهحبلقطعتوالتيوبينهبينناالفاصلةاصالةمنشيئاتحمللابدعاالتغواتهذهبمضيحسبانمنكل

ممكناكانفهـل.التحديمنالكثيرعلىيرضطويشالكامثلألناتمثلأمنبدلامعروفتينحقيقتينهئاك؟نلحر".كمالهو"وقوتهالماضي

عمليةالىببساطةنفسهويسلمالمقطوعالحبلطرفالادبيأخذانقوةعلىنقفاناردنااذاجديدة-زوايامنعليهماالاضواءتسايط

ممكناكانهل؟الادبينجينالطويلالجليدعهدمتجاهلاطبيعيتطور.حقةوهاالتيثرالمه!قيمةوعلىالجيلهداادباءواجههالذيالصراع

خلاليحدثلمشيئاوكأنالادبيعملهاالعربيةالشخصيةتستأنفانالقديمادبناانهيالاولىمالحقيقة:الصهرنقطةمنالابتداء-ا

مشكلانتعلىتتقنحلمالجد)بة0الىحياةوكأنويغيرهاالطويلة؟لىةرونهذهلملأحموالموكالمسرح(المماصربمعئاها)كالقصةاساسبهيةفروعالى/ورقر

تعرفها؟ولمالقديمةالمحياةتألفهالمومواقفالغربيبالادبالمبأل!رةالاستعالةالىمضطروالاديب،)1(الشعرية

لاستبادةاللاهفةمحاولاب"في،اديبنااضطرالنهضةبداءةوفي.ومفاهيمهوقوانينهوفنونه.لكنيكهلهواصبحنضجهالىوصلالذي

؟طارابىلبلةشخصيتهيضغطان،والشبراللغةفيالقدي!مةالاضالة،عندهفسيبقىووعاهالغربيالتكنيكدرسمهمابماالعربالاديبانغير

ارعواطفوور!ص!اهزااقىريماورميبرإساولوانا!رءةا!2!يةعبمهماالانسانانوهي:لقهرهامجاللاضعفناحية،الغالبعلى

وجهـنفسهبعد.4لكنقدالقديرملانهلمالادبعنهايعبركانالتيالنظرووجهاتالادبىعطاءهفان،العضارةهذهتمثلومهمااخرىحضارةتراثمن

ينحثوهوالسنينمعالقرنهذافييترعرعالعربي؟لاديبكأنلمفاذا،حضارتهومنهوتراثهمنالمباتنرةجنورهيستمدانيجب

افادوايم!بحثامنهكانوهذ؟،القديمةالاصالةالىالعودة-امرينءنالنقصهذا.نلافيمحاولهفانالماضيفيممتازفنيقصصعنرنايكن

بالنهايةعندناواوجدوالانباعيةالتقليدفيالكثريناوقعولكنهالكثيرينان.الصفرنقطةمنيبتدىءالذيالاديبعلىجداشاقةستكون

الشخ!جمةعن،الفرديةالاصالةغنالتعبرثم،الرجعيينمنج!حيا.ننا.عنابدعلماتمثلناظريقعن،احسنهءلىيتم،الادبياعالاب

اوقعواعيالابحثا،خلمتونيفسنينعشر(لىمنهكانهذا،المعاصرة،منعلاهذاانغير،تراثنامنمباشرةتحدرتالتيللروائعاي،بلغننا

جياخافيواوجدوالعربيالغربيالاديببينالضياعبلبلاتفيالبعض-اخرىلغاتآدابفيابدعبماا.بضامباشراتاثراالاديبيتأثران

والز؟ئفين.المقلدينمنجماعاتكاناذاالمكاملةالاعالةطابعالىمفتقرايظل،الغالبعلى،ولكنه

السرعة،بئفسوتت!رمقتطورانجميعهاالادبفروعتستطعولمفقطالا-تعانةالىواضطرفيهيكنبالذيالادبيالفرعمنخاليا.تراته

يلحق،انوجيزةفترةخلالوالستطاع،بمراحلالشعرالنثرسبقفقد.اخرىلغاتباداب

هذافيومرونتهالعالميالنثبرببس!اطة،والاسلوبالتعبيريةالناحيةمنحيلتطالماالعبقريةبانفنقولنردفكناواناجماليةقاعدةهذه

المفرداتناحيةمناي،اللغويةالناحيةمنلاقىكانوان-العصر.وتتحداهاو(لقواعدالسننتخترقيمفاجاتللعالم

تطوهـهفقدكانا.لشعر-اليلوم.اماحتىجميعهاعليهايتغلبلمعديرظمصاعب.ادبناتطورفتتعلقالثانيةالحنيقة(ما:طويلركودء،د-2

؟لنقدفرضسهاالتيالقوانينعدويحملوافانهم،اصحابهعلىاقسىعنقيقفادبناانو!يفريدةحالهتواجهنالتاريخ4دراتناففي

لتلبيةالمنثركانكمامدعوايكنلمالنسعروانكما،الشعراءعلىالقديممزرهراالعربيالادبكان.ظويلةقروناربعةتجماوزتمدةوتجمدالتطور

.الحياةمرافقكلعناليوميةالتعبيرحاجاتمنعدداولعل-بزمنالعربشوكةانكسادبعدماحتىالجاهليةمن

راحيومموجوديتهاثبتالفنمعالانسانيةالشخصببةتفاعلانغببر،تتمزقالعربيةالامبراطور.بةبداتانبعدالايوضعلممؤلفاتناارقى

مناقلوفيالاخربعدواحداالادبيةالتياراتيعكسالمعاصرالشعرالاسترارعدممنكثيرشيءعلىالعربيةالحياةاصبحتانبعدوالا

عندقرونااستغرقتكنبرةأطوارفيالعربيالشعرتقلبسنةاربعيناجيالالىيحتاجبالحضارةوالادبالثقافةغثرلانوذلك-والقلق

الىومعاعريهشوقيفيالممثاقىالصد،بةالكلأسيكيةمنوتنقل،سوافاولو.بم!الحضارةهذهعنفوانتوالبعل!ويستمرالاختمارمنبهرة

الشعراءمنومئاتوطهوالشابيناجيفيالممثلةالرومانطيقيةشبهلاوراننيهـلااليومواحدةدفعةوالعلميةالماديةاورباحضارةزالت

الر"زيةالى،القرنهذامنوالخامسىالرابعالعقدفينظمواالذبن.(ولديةاسثابالحضادةزوالسيشمربعدالعطاءالادبيوالفنيانفياشك

وبشرمحقلسعيدفيممثلةالماضيالعقدفيالميدانالىبرزت(لت!الخلافةانحلالعقب1لاستعبادمناجبالالعربعلىمضتانبعد

وسواهم.العراقييئمنالشبابالشعراءفيامنلة1الواقعيةالىفارسسيطرةالعربيةالمبلادعلىيسيطرواان؟لانراكواستطاع،نهائياالعربية

الشعرفيوتج(ربالشعريالىسمكللتحريردعواتذلكورافقالشخصعبةوبداتالئ!وليشببهفيما(لعربوقع،تامةوفكربةسياسية

اغابماوهـلالرابعالعقدأوائلفيبدأتالشعريةوالموسيقىالحروجمودصاالشخصةركودوان.وتركدتنحلالعربية

المافي.الع!اواخرفيالعؤاقفيالحرالش!عرحركةنجحتانالىالموهوبينالافرادحياةفيانوالفنالادبعلىشيء7لاخطر

دمحواتوقامتالمضمونفيتحررهالشعريالثكلتحررورافقالموءـوبينالافرادحياةفيانوالفنالاربعلىشيءلاخطروجمود!ا

الشعريرقيالشضصيةوبدأتاتباع!بتهمنالشعريالتعييركخليصصارخةالهـزرلالادبيوالئتاجالقرونومضت.الاممحياةفياوانفسهم

بماتعبروأنالمعاصرةحيانهاعنتعثراـنمنهاوعيعنتلحالعوبية،دفضناالعصرفيهذانحنتسلمناهفلما،وغثاثلأتهتفاهاتهفيغار!

وسائل.منعصرهامعتللأءمالعربيةالشخصيةانتجتهالذيالتافهالابهذاكل،حاسمةبصورة

!ننسيئالناتفسرسرءتهاولعل،خاطفةسريعةطفراتهذهمالقد!ادبناوتناولنا،بايديناودفناه،الانحطاظعصورفيالجامدة

المعامر،شعرنانماذجبعضىءلىيبدوالذيالاعياءهذاومنالرهقهداالطويلةالهوةانعير.عليهنبيورحناابداعهعصورفيكانكماسالما

ن(وليحاولضصرهروحعلىوليتعرفمكانهليدركالزمنيسارقفطئهفهناك-كاملاخلواالملحميةالتجارببعضمىادبنايخللمأ)ا

الشخصيةن4رمؤم!ةالىبمبر.العالمالىجدإا!منترجمهاوانيمثلهااللاد!فىوهخلكالعباسيينمأثرفيىالطويلةا!تزابنارجوزةمثلا

المعوفةولاالموهبةينقصهالاانها.ثفسهاتجدبدأتقدالعرببة(لشعرية......الخالملرميةهلالبنيتصةا!!امي
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،ببناخلاص؟ولوهذاللفنواخلاصنالشخصببتنااحترامناويكونوانما،الابداعدرجاتالىتصلخىالرفيعالادببمقاييسالمنظرية

ترائنا،فيالضعفمواطنمننتخدماالتيبالوقفةالاصيلالفنانبهلطبيعةوفهمها،الغنيةالحياةءلىوتمرسها،لنفسهاتعمقهاينقصها

مرضشبهبقديمناتعلمنكلنامنتجعلالتيالزائدظالعاطفيةمنبتخلصناوالاخمدقيوالروحيالعقليتطورهاشيءكلوقبل،"الشاعرة"وظيفتها

الىتىا!وانيننفستحكمناانبرفضنا،بانفسناثقتنامنيضعفادبيالتراثاغناءفيلا،والمشاركةالجمالابداعفيللمساهمةيؤهلهاالذي

أينونقررونفاضلنميزانمنبتكمننا،الانطلاىمنومنعتهقيدته.ايضاالعالميالارثبل،وحدهالعربي

والكابالمصنفينعشراتمبينمتلاالعظيمةالجاحظكعبقريةعبقريةتقع

تلته.التيوالعصورعصرءبهمحفلالذينعلىالاددمبابقاءيكونلاإالتراثاحترامان.تراثنامننحنهذا

العالميةوالحضارةالثوريثلاديب-1،2.نذوفويلوئادبناومعمعنايعيمث!بتركهبلالتراثهذاأمثولة

علمىتقدمن5الحضارأتيرأفقبماهنامعنيةلستختفظانيجبآككماتعبويتامنويقوي،غنانافيويزيد،ويعلنا

،حضارةمايوماتكونلموحدهافهذهوصناعيواقتصاديانيننضليجب.رفيعاادباننتحاناردنااذاذاتهالوقتفيبعصويتها

الزكلنمنوجيزةفترةفياليهاالوصوليمكنوحدهاوهذهنسننطيعحينيتمهذاأن.ا(طعرالفنيالعملفيويذوبالتراث

روس!يافيحصل+كما،وألارادةدير"الملالا.مكاناتفمرتتوأذأاندونالفنيةالقطعةفيالتراثولوحالعربية(لاصالهنسشئثمقان

الاز-!ان-،تعلىخيرايكنلمالمجلاتهذهفيلتقدملوانمثلا،كما..فيهاالتر(ثدهذاخاممواددلىنعثر

)ك!.أ"ض!!فالزرربأتواالاتعطرسوىزتائجهيدممنلىفانمخطوطاتهتدقيقعلىبالعمل،داجائهايضايكونالتراثواحتر(م

المبدعألازسلنخيالهيالاولىالحضاردرفيةوأزطوعلى،وغيرهاوالمغوبوالاسكور؟لباسطامبولالمهـدسةالعددالغفيرة

..فروصودان-طنيووءيواخلابموفكرفنصناعطاهومالاخر،اولسبب،ولكنهـم!فنهمفيابدعواقدامىوادباءشعراءأحياء

!فراتعنعبارةجم!طال!ف،راترئ9يجعلنيماوهذاءاىأو؟لتراثأرخواالذينعلىأنفسهـمرفرضواانيستطيعوالم

رور-لىأمهالحه-،رةحملتتناقلم-فالاه،الارومبينتتنقل.للانسانهينءزلمقالشهرة،وأشهرابرزكانمامنهاحيواالمذين

راص!رت،ولو.صاظثروحيتهامنايهااممنهامةوبتجدإدفنياوبنقدء،تفسيرهوباعادةبفهمهيكونللتراثواحرامنا

وبرعة)!ومورااص"في3ادحضاردوبز،اد،لطالتارفي.ترتيباتهابعضوبتغييرلهاعتباراتنا

خح!،ئ!-هابكلوتزدهر(للعربحصلكمااحيانافائفةء--.----"---ح!*.------*ء------ص----!!--.

وتضم!لتخمدثمبروحيتهاالمتلونواسلوبهاالمتميزة10+-!؟

ياالحضاردحملفيفلشى.احرىامةمشعلهالتحملم

معلديرلىمالمص!-لا.!!+-:-+
يجعلنبملوهذا.بهذأاحديعتقدانالمخجلومنا،احتكلر-.---+انج!؟+

بالمنتحاركةءتخصنيانهاء)كاالعالمحضاراتكلالىانظر-،طدا!ه!لمنمئر-!وجمئش!.فيأ

أتمثلهااناستطيعمابفدروريثتهااليوعلى،الانسانية.؟:

تخصنا؟.بلبهاحدهمالهنوثرقه!مهاكيفابمإذ"ل!عظيمةأنفسمههضممهالفما!2ولايى!!:.
العالمالىحملصهاألمىمملاالهمدوروحيه.

حرلينالاعحضارةرجنالفروقنبرزانحاولناومهما

الفروقصذهبينماستقربالحديثةالحياةفانوحضارتنا"مطبمعىالصكمؤص.قا"ليص-!

اولابينهاستقربإلحديثةالحياةان.منهاعدداوتزيل"ارهفموشا!هرصمز!صأطى!ير!!ءالركاءير+

-ابعض!الشعوباتئالوسهولةلبشر1اختلاطلكثرةء.!؟

هـيالعالميةالمشاركةنصوالحد،ثةللنزعةوثانيا،ببعص-!!

المعاصرإلفكرلا"نوثالثا،والعلموالياسةوالثقافةالفكرئاريحعت!تجالث1!توبمإفعذ

ودورديتجاهد"اوالدينشويتخلىالانانعلقيمةيرفيلقذيمة1لعصثور1لمخذ1لمجؤفىلتثان!!

تزمبالبيأالعناصرقمنينفاهمأكالحفماالاادتباروادقائماعصصصتاهدا!ع!.!!
.و.وص!أ

لكم-طي!ت!نصحجمونيمممعتقملجميعحضارل!لحضماهمابكاببنولوكلهجمصيخاصرجمهللأبرلمطعص؟ص!مض75،

،وعا-،(،الصايةالحضارةتيا-رسيرفيالاتجاههذا.ئت!اهلاص!يه!اص!ىصسممضل!صوير!رتجركالىاوعبرص!8!

اققريبأن.الصعيدهذاعلىنفكران،اذكياءكأاذاليرلصلماشهالمهـما!ار!ا1م.بترطياع!امئقه:في؟%
4لإصيلةميزاتهامنالوأحدةالامهيحرملنالحضاراثبين.:؟

قدضقبلالمس!فيالاممبهـانانسانيةقيمةذأتكانتاذا-مءبة

.الرلمضارةضمنخاصلتياردلمستقا"دحضارةشتفردلا43"!جمو!صهمبزصالمما!الماص!هيطلب:تت

...*لأا-الهـثربريرلهم!شه.!ري!لىابهريم!ص!3لهدفها"
-.--+ع-"كا!ع7*--ءهـمى

99-الصفحةعلى-التتمةا-.ع.:..،س----.---"--ا7*ى
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ثورت!ناعنلصرءنعنصراكا!نتالتيوللتفاهاتللبلادأتاأرور.ىوإ"ف(!يينأ(فىري
اكثريعنىزاللاالمجتمعهذانرىاننا"بل.حياتنا05.5

..لاا-ا!أالصدحه!لى(لمئشورتتمة- يسنسدظهرلهوبمنالنلسمننماهـالعاديهبايعشما"

يزثرمجتمعلان.يسهندونهاقوياءواصدقاءطدفعهدمال.الش!املةلميةالعل

للانتابممجتمعافضلشالفكريةالمححريةورفىالو-طيةوعلىحضارتناعلىالخوريةاستفماقتنافانلليوماما

هصتبتنرة.ثوريةبنائيةعنسرللذيوالفرحأدفا!لالادبيمعافحسصلبهافيتحملطويلركودبعدالعالمحضارة

الشاسعالفارقفييقعلليومالم!فصةالغةصراعخنيقةانان-.نتمكنلاوقدانتهازهامننتمكنقدباهرةوامكانات

نجمرارةتعيشهألذيالواقعو!ناتحنقتهاالتيالمفاهيم!بنإؤمالتشاالىميلااوالايمانفيضعغايحمللاهذاقولي

الكبرر.العربيالوطنبلدأناعلبفيالامكانلتحقيقةالعلميةالموضوعيةالناحيةمنيعكسىولكنه

لاادبائنامنعدداانرأيناإذانصشغرلنفانناوليذاسنستطيعفهل.القادمةالسنواتخلالنلخقيهاقدالتي

واستبنمالىهايتهاوجيوالمتجددةحضارتنافعاليةيعكسونتميزللتيالمرعبةالتجلريةالردحمنأنفسناننقدانمثلا

معتفاعلااكبز!سيكونالقادمالجيلولعل-وتفاؤلهاصسالشخصيةوفقدانالسسلبيةعن،لغربية1للحضارة

اخلاصان.الاولاكلهاواتتونهضتاستحضارةالساليلومنالترفيهوضر!با&و.جةوالحياةالعمل

يعكسعو؟انالالادبائشانرلجيلاونحنفق!!ف!والاديبالاليةالحياة!من،الفرديةيحطمالذيالمسلكيالتشابه

حقهمعنندافعوسوف،يكتبونفيملالوجدانيةقناعتهماي،العملوقاعةوالمحالةالمنزلفيالساعةبمنبهالمرتيطة

الذيالموقفاتخاذفيحقهم!نندافعوسوف،هذأفينح!رتشجهألتيللحضاراتالسحلبيةالمظاهرهذهكلمن

تفاعلهميعكسدا،ء،نفوسهمفيارتياحاويجديلائمهمستعنرالمتجددةحضارتناانأم؟منفبطةجماعيةحياة

حياتهم.معالحقيقيفي"الشسخصيألاستقلال"لناوستضمنالفردبالانسان

-!--!-------الافراد!اماموال!يزوالتفرفىللطرافةالمجالوستفتححياتنا

-ا،المدإرهـللبئاقالتيالكواعنترهدقدهذافوقهذهاستفاقخناوأن

"676.بم!.ر؟ضرالصدحساحاالسيلىبنابةمتدفقةروحيةذافظيضلمقلنعندناوالخلاقللفنانتمهد

عصرفييعيشونالذينوقنانيهاأورباكتلبمناكثرولثقة

برصائمرلجىئتر!يرلرمحونبلفرس!ر!ءىل!لضأ،مدمرتينحربينفمعاناة.المريرةالميتافيزرقيةتساؤلاتهم
!.-؟ر.!--ء.لااورباوجهعلىالمص!لوبينوالاطفالالغازوافرانوهيروشيما

عتفهصدرنطر!لماغع-أعغش؟ا!رليةوشل.الحضارةعلىلرهنتقد،الصشرونالقرنلهل هـ!-!ف*3كاصاحمحسالىلدطالع1هدهكل،الجرالرليالابادهوحرب

---الضميروألستقرارالارضالوهةألغربيالانسمانهمحفي

!-بم!محب!.-.-01-وحركةالنفسيةالاميركيينوخيبةألسويديينحزنوليس

أةولا!!*:.ا.+أ.-عاتالاكأءامهبرشتالبفللمحتومةالفعلردودلا1بريالازملفيألناضبالشباب

نجالا!ا.!-مووا--ااركزصايرطلمرعم،تستطعلمالتيالبماهرةالحضاردهذهلفنتمل

؟أ.+.!ة..م!01!م.

...ى..بمعنا،نسمانتحصيان،الانسانيةمعانىاجلعنتعبيرها

بخإ.عا.!ول.-الفررانزالعلىمعدرتهلهضاعفتعندمانفسهتدءير

.!:؟51"".غأ7نغفأيمكنه!،العربىوالمثقفوالفنانالكاتبانغير.والخراب

لم.؟.--ا-خ:.ء..ترفشملازاءوحيرتهمالضربيينتسماؤلاتمنكليالتهرب1

!.؟2س!16!ترفكما"الروحي2والدورالاستقرارمنحهمكيحضار!م

ة."1،.17ةفي001معسكرات!ىالحياةعلىقادرين\،رضسكانيعدلماسلفئا

أ*؟.-.!-.بتا"تيلى،ولموالعاطفيةالفكريةالتياراتفيهالاتترأدفمنفصلة

كا.!غ،فى!.اجمبطفبر!افامخاوهـاورباعنبمعزلولبنيئعملسأنبمغدورئايعد

1،1!10.:ا.ا!د.كا15لمجضلافانهذريةحربمنالخوفواما-فاتهاوارتجل

.!.-،7يصاسل!اأهـسا.!ضاجعنايقضممااكثرالغربمضاجع

ا!.وضجرهميأسهمالغربيبنسنشاركاننايعنيلاهذالكن

في.!"المفروضعليناومننفسهاستعرضأفكارهمان.وشعك!كهم

:-..+..!ك("(لمعا"فصهنانرسيكواهذان،غيرفعة!لدالنابقوناوتشعريناتحدتثيران

ا!في.*!ثا.فيألثورةتفلغلومذىوالاجتماعيةالنفسيةباحوالنل

ا!صلمبا1رهـمنجمغنواحيمنيثكوزألمامجتمعناانذلك.العمليةحياتنا

صحسف.!ناممعيرومنالمفاهيمفيوالفوضىالخلقىالض!عف
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هؤاباصالةإؤمنينأمنثانرفومىمف!ركلفانولهذ(م!

بناءفييثاركبان!دغوأمكادافورعزا!صعربيأكمعبالعصبيةالمفالاةنحوتجنحارقلامالاحملمهمنفعتانهناك

الكبير،تراتناوبينأليومعربنحنرينناالمتينةألمجس!رتنتعرالاولىفالفئة.الغررفيالحضارةالىنظرتهمافي

علىيصروان،العالمحضالىةشبيناليومعربنشنوبيننا.مزاياهممنامزيةالتعوقوبانمزايانامنمزيةالتخلفبان

بيننمزجان،ا!عاقي!!قأفةالىاعربىاالضلثزجهعأنالفئةشعورالفرب!نا!مامبالضعفالشعورهذاقابلوقد

وانورهحدالىالادبيرجعان،أد!لميوا!طاءعطائناولعل.واروعتفكيرأاصالةواعمقموهبةأكتربأنناالاخربد

-ى.ء-ذاتلاقتالوفيجمعاءالانسانيةحقفةماألىنلع-او!!كمئالمتجددةحفار.نناعلىخطرأيقلونلاهؤلاء

ا!صطراقوس!ا-3الالمتخذاءوأنقيحاالغروريوازيبالنفسالثقةضعففان

دا/متماأنهألييحيلفانهأ-هنانأناجازواذاوتهافتا-والاديبفجاجةالفارغالتعالىيوازيالاخرينامام

ادبنافان!قيراالم!رداموماتستاصللمافال!دةاأ!جذورفىيتملانيسسنطيعالذيهوالحروالمفكرألانس!اني

لنسلبيةثورةفييمعنأنوامايستكينأناماالسوريتهـلانريظيعوالذيجمعاءألانسانيةمزايىنظرته

علىينقلبونقدالنتبابأ،دباءإنحنىةبالخيرءدجارو!دتفاءلىالحضاراتجميعهاهيخلاسهإلتيالانسانيةالحضارة

والعاداتوالتقاليدالدينرواسبوعلى،وترانهم،إنفسهم.نحنحضارتنافيهابما

يجثموهنا.الحاضرثربماومسشهينينبالماضىمنددين.الفريقين،صنايألثورةعاىلقبنطلقألننستطي!لاأننا

الوسطيةحالةاستمرارومنالتعصبمنالاكبرأشطر،ءضكرالخربيةالحضارذأ!م!خ!متخاذلالاولالفريق

التوازنالىالفتقرةحيد.نناا.الروحأفائرذحياتنافيا!ارةحقيقةطىصشنعالالظنيوالفريق،الفنيلترإثنا

الؤقتالواقعوبينجهةمنوالاهـ،لألمعر!ةبينالمعافىتاريخولهابعيدذورجألهاكاذنةحقيقةوهي!،الغربية

الماضي،بمعطياتكافراشبابانريد،اننا.احشبيجهةمئإلحياةنظممعالخربيئالانسماركفاحىلىالايترعرعلمطويل

كافراشباباولا،وعطاياهتهوازدفاعلكنوزهمتجاهلايفتهابالمتمراركانالفكرالتيتيارأتمعالدائمتفاعلهوعلى

و!ى،للكثيرةوامكاناتهانتحماراته!تجاهلاالحاضربمعطيات.وعباقرنهماومقكروهااوربافلاسفة

حملةنحن،عاينافانالكفرهذ!فيجيلنايتورولايومبحقثائرااديبانيكلبعروبتهإؤمناالاديم!ان

الرجعيةجذورتكثحانثورتناعلىنصران،أ،قلاموأأتقافيةاأحاريةاوضاعناوحقىنزةكلشمكلاتناحقيقةيتفهم

تحاذروانوالظلموالتفاهةوالبلادةوالتعصبوالسديميةللايمان.الاخؤندألاوضاعجانبالىوالفنيةوالفكرية

مقدسة،لةحرلانها،وا،نزلمأ!وكر!حريةالشصرضمن!ألعروقي.وققدمهموفضلهمالفيرانكارفييقعلابالعروبة

.والابداعالخلقعلىالقدرةيخنقلهاوالتعرضومدنيتهاالعظيموترافهاإلانسانجةعنمنفصلاشيئاليست

الموهوبوبالفردالعربيبالمثقفنضحيانيمكننالانحننحوجنحنالكناثورتناايممانهذاكانولو،وخيرلتها

النفسيةالنكسةان.فريباوبعيدهدفأيسبيلفيانهابل،بهذازؤمنلاثورتناولكن-الخطرةالانغلاقية

جوهرهافيالعربيةالامةتح!ميبعندناالمثقفتحصميبالتىالتفغحهي،وتقافتنادمغتناهيالتيالعروبةبانزؤمن

وموهوبييش،ءضقفيباعننستفنيانيسكننالااننا.يلاولصالعروبة-أ!ريوألاستعبادالعنتعنوالتساجمي

وهم،والغداليومعطاءوخميرةارضناملحهملالهمعلىصبنيغدا)ىفونالمحنسص،نحنانها،والمحبةالانطلاق

تقععليهموان،حضارتناواستفاقةتراتناأستمرارإلانسانيةقراثورونالكبيرتراتنامنراسخةمركزةاسر

جذورز--،الىوارجاعناالعربيالترأثاحياءمىؤولية.وحضارتها

العاليىةبالثقافةو!لنامىؤوليةتقعوءايهم،الهشقافيةامح!ادجاا!سكللعلىالشزرةيفهملاالحقيقيالسائران

بينالجسرانهم.وفعاليتناا.مكاناتناالىالعالمنظروتنبيهفيربرونلاالذرنأولعك،الكتاببعضأيىيدغوللذي

ضقنى،أصكاناتهمخنقناادااننا.العالميوالتراثتراثف،وفءحياتناف!،والروعةالعظمذالاثناترلوفيحماتنا

تنت!لىانلثقافتنايمكنلاالمنطلقةجهودهم،وبدونتقدمناوالؤوميالصقيالثائريرفضهانيجبمماالكثيرتراثنا

اسبقيى"بفضلنقولانللغووانه.تتجددانولحياتناجيوشانركتلما.فرز،لماالكثير1هذولولا،المخلص

الثقافىيوالتقدمالفكريالتحروعلىالماديالتحرروالتفاهـقىوالازانيةوالرجعيةالاصستبدادلتهاجمالشكنات

يم!صولا،جفبالىجنبايسيرانفالاثنان،والروحيتورةدخلمر?لىف!الكدتابمنالمتعصبوناهـ،،والسديمية

فقطى.واحدطريقعنتنطلقانالحضاريةللشخصيةمشكلاتن!اعنبعيدون/كفاحن،حقيقةعنغرباء،جبلنا

،ؤ،نالموعودةحضارتنالناقحققانثورتناارادتفاذاوبحثنايرةالمروتجماربن،المرتعنشسةوتساؤلاتناالجارحة

كي،ألانطلاقعنيعوقهاقيدكلمنالكا!ةتحررأنعليها.حقيقتناعناللاهف

،تردددونرايهعنيعبرانالموهوبألاديبيستطيعالسدود"نبنيانزريدلاأننا.وخفارونبعيدوننعم

وألابتكارالابدأعطاقاترفجرالذيوحىهـدالفكريفالانطلاقنختتقفسوبذلك.العا)موبينبيننا"الجسوربدل

.الانسانخيالفي.والاريخالحضارةهالامشرعلىنبقئفسووبذلك،ونتعفن

الجيوسيكخضراءسلمى.كلهالعالمفيالمبدعالخلاقالعقلشراكةندخلانعليناان

\م.
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و!!!ميم!حي

ذلهالقفبانوفي-قضباناالارضاحسىقدفيهاالييعهد،ادريسسهيا،الدكنورالصديقرسالهتلقيتعثدما

مستقلهارضفو!ريايفنىانهيتبادرانالطيبعيمنكان،المعاصرادبنافيالثوريالشعرعنبالكتابة

........انتىا.لتحرريةالمعاركوشعرالوطنيالشعر-مايتبادراولذهنيالى

تظفرلمان-تخمددن1دسورةهذهالثعرانادركأخىقليلاأبىثلموفي.العرجمبرعالمناآبيوميخوضها

يكسرلماذا-قيدهـنالمثمبيناملن،ايىاشرتالذي6ثعرمنالئوعذلكيشملثصكبلاكانوانالثوري

والمس!نعمرالاصصأمعلىاررمب!ةواوهـ-عمنهالثكلذلكمعانهالا-منهكبيراجانبايمثلوالذي

:يقولنراه"هجرة"بعنواناخرىفيدة!هايةوفيباصللافتخنلف،مخذفةمتباينةوروافعتثورالشاعرةفالنفسى.مدى

وتباينها.الحياةمشاكل

الجديدءالحياةهتاونبي"العاتىالصنم"نحطمتعالوابلدلكلتغييرعنيعةوحركة،فاسرقائموصعءلىسخطهيوالتورة

الىبلادبعيدهلنزوحمربدهـنهلالشقاءيارفاقكطابقة-ريدلاو!اعا!قواورارساءاجلمنعليهوالقضاءالوفع

لععيدهعنهايقالوحياةوسترقوتالسماءتحتحيثالتىلغاسدة1الاوضاعوهده.الثلالروناليهايهد!التيالعبباالمثل

ثولىةبئجاحالفاسدالملكصاعحين"العاتيالصنم"حطمولقدتمرية،قوم!اووطنيةاوضاعاتكونقدعليهااللقضاءالثائرونيسعى

الجد،دة.الحياةبناءفيبحقوبدانا،؟لمباركةيوليه23موجودبنوالتفاعلالترابطكأنوان،خلقيةاواجتماعية،انسا.ليةاو

المستبدالديكناتوريالعهدذلكيهاجمكانفلقدالعيسىسليماناماهىالشاعرةالكلمةتكونجميعاوفيها،الانواعهذهمنالكعيربيندائما

لميطرةوبينبينهويقرن،5391،54عامبىسوريانيرهتحترزحتالذيلاوهى،والممجداال!ؤ)بوهي،والمتنبىءالمبشرهيبل،والوقودالمحرك

قصيدةخا-لمةففي.العرببيةالحدودعلىاشرائيلوتطاولآلاستعمار.النجاحلهاقيغراذاالثورة3لاركاالمثبت

واعوانالطغاةالحكاممننتخلصراناولايجباننايرى"الحدودعلى"والطغاةالم!تبدينضدثورةدائماكأنتالاستعمارضدالوطنيةوالثورة

عليهم:وننتمرالخارجيينارواءنانلمقىاننستطيعلكيهـلمستعمروحلفاءهم،المستعمربنمطيةدائماكلألواالذينأولئك،العربالحهـاممن

(1)العقسدرقيادفيفيكانلومصالحضدمعهيتعاونونلانكلوالناربالحديدويحكمونالافواءيكممون

غسلىء.الشعحه

بالشررأروتىجفي..

الحجرحتىبالثورةألهبتالحليمعبدلكمال91اعالقاهرةفيالصادر"اصرار"وديوان

العييدظلالهـحنارضيطهرتلسليمان5491حلبفيالصادر"السلاسلفيأعاصير"وديوان

التسدعدويلقى00.5عندئد.ذلككلعنتعبيرخيريعبران،العيسى

(2):،قولنراه"الشكوىادفن"قصيدةوفيا،)بل،فاروفىالسابقالملكعهدفيكتبهاالتيعبدالحليمكمالفقصلائد

(/لضعفاءجراح،فحئمنيدرون!م؟نحندعوةكانتانما6(91باشاصدقيالطاغيةالوزراءرئيسعهدوفي

نداءالفزلزلهمفماكمواما3.الايامحققتهاانتلبثلمنبوءةبل،الثورةصريحت

واماءعبيدحثالات-؟همهـنوهميتنبأالشاعرنرى4691،لكتوبة(11"الثورةهذه"قصيدةفنى

الكبرياءبثوبنتل"مستعمر"لفهم:ببقولبالفعلحدثتقديتصورهابلبالثورة

اللقاءيومامتي؟مابيننايحنلمزئيرهبتاذاور"ريحالريحهبت

بالاستبدادستطيحالتيلثورة1بفجرومبشرامنذرايقولئمتطيركالريح(لاجسادكروتراءت

وفرادىمثئىالسجنغذاءليزجوناالقبوروتحيهاالصمتيقتلهاكتل

البلاداشا؟والمنشا؟وامثلماوليبيعواالصغيرماضيهاالثورةبيدحطمت

حداد(الخطبعلى.ببسى(ناللهرعانالا(لصخوربينمستقبلهاتنحتومضت

:يقولئهايتهاوفي

،(السلاسلؤتأعاحير\)ريواتمن.!ى،ى11)شعلهيصبحانالليلدعاهالشعبانه.

(،السلاسلفبىأعاصير"ديوانمن36صر(2)"اصر؟ر"ديوان(1)
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حسبناهاماكتيراالاعواممرتولكئو(حلتشسادانوراالافاقعلى؟قوىفجرنا

فطرءولمو..مطربلااتقاداالاتوسعهلنالارهل!نفحة

زهرةولو..زهرولاالقويالشعربذلكللثورةدعوتهماعنالشاعرانهذ(نعبرولذن

اقمناهـاانصاباوجرداءنخيلناكأنتمربلاالعسفوالاشبدادظروفرلجئهمقدالشعر؟ءبعضفانالصريحالواضح

"ونموتتحتهالنذبلكليلحضقد،المنشروسائلعلىالمتمئتةوالرقابة؟لافواءوتكميم

المطرةوتمنحهمتسقيهمانعشتارالىيبتهلونبابلصغارين!بثم(1)الثوريةاشعارهماذاعةيستطيعواحتىالرمزالى؟لك

؟لافقعلىنثرتفراشةالفكأنورف"لاستكناها:لطملمناكبرقدرالىمنالقارىءحاجةفيالرمزكانولئن

؟لمغير:سيذهمالعمليعطينفسهالرمزأهـننخدامانالا،خلفهاصفاالمعنىدقائق

تنادينااخوتناقنور،يجدهأي،التعبيرهذاجازانثالثابعداويهبه،وعمقاثراءالفني

ايدبنأعنكوتيحثاونفاعاتلامجرد،المنحوتكالتمثلا3،تشكيليةوحدةالقصيدةويجعل

اذارورياح!لوفيملءارسفلانمترابطةتكونوقد،شكبلاموثرةمحونقد،حارةوصرخاتعاطفية

تلأكلو!اوالامواتفنخافمهـهودناتهزالكلية؟لوحدةتلكتفتقدتطلذلكرغمولكنها،مسلسلامئطقياترابطا

........السليمةالمعضويةالبنية،"ذاتاجسدةاالمنحوتةالتحفةفينلمسها؟لتي

الغيمهوثديهاا!كبيرالافق!ررهامنفيمدلولمن"كثريحملبحيثالثراءمنيكوطقدالرمزانبل.؟لمرابطة

فاسقينانموتكيفورهيتنشيجناسمعت07نعسفدونبهالفنيالعملتفسيريمكن

رحمهبلا!اسعة-أسفاهوا-وانتنموت-انه(لا-سياسةتقيةالاحيانبعضفيكانوانالرمزانعلى

فيسيحيينامن؟يفتدبنامنأباءنافيالحلىالطرفىالخروجامكانيةالموهوبالشاعريعطي-ماذكرتالىبالاضافة

ثنا؟ودماءستا!!ء4يولم:سيموتومنسينسا!الن!عاعرلان.المعادةوآلاساليبالمحفوظةوالالفاظ،الألوفة

!كهو،!لثورةيدءوالانجبريناهـرينهذينفي-!االثاعرانفهتحرر،صورتهبه.تمومابهيلزمهعمافيعبراخنارء(لذيا!رمزمع

لكي!حريةقرباناجلالهميولمونالذينالمضحينبعضعبئهايحمللانوأنخصوصاالاستعمدطولبراهاالتي(لمحفوظةالقديمةالقوالبمن

سبيور-4فياستشهدالذيالاملويحققواالناشئةالاجياليفتمواعلىيساعدمماالقدماءعئدمعروفايكنلمالكليالنحوهذاعلىالرمز

قنل.منالشهداءلشاكر"مطربلامدينة"قصيدةلذلكمثالوخير.التحررهذ؟

اخربلدفىاندلعتقدالتورةانالىيرمزدلعلهالاخيرالجزءاما"اغسطس"ابفيا"لصاثرالعم!سةالقصيدةنشرتوقد.السياب

ترمسشالتي!الاسوارهذهوانلبناناومصرلعله-بابلىاسوارخارجوانخصوصا،شكبلاذلكقبلكتبتقد(لقص!م!ولكن،5891

بابلفيينزلانودونالمطرلونحالتقد،المستيدالفالسدالحكمآلىايار"لهانيصورفي"ينبغي(نهكانددالعلذلكتقديمهفييقولسهيلالدكور.

يوماتغسل"سوفبابلانفيالاملحملقدذلكمعولكنه،نفسهاذلكعلىكتبوقد.ذلكدونحاللبنانفيالثورةقيامولكن"مايو"

بقطرةاوبالنجمةاوبالقمرا!شاعرلهيرمز،(لاملالذي"خطاياهامن؟لتيالفترةبعدجاءلانه"-اب-تموز-حريران"نفسها(لعدد

الغيمة:منانغلتتماء.الظهورعن"لاراب"فيهاانقطعت

حماهاحولبابلمادفعتهوراءوسح"تموفي:البابرمةالاساطيرمنرموزهالشاعريتخذالقصيدةهذهوفي

واسوارعمدمنالظمأنترابهاوحولفتنبعثعامكلشبعثولكنه،بريخنزيرصرءالذبرالخصباله

رواهاالاسوارهذهلولاكانسحابلحب1الهةعستارحبيبتهبعودتهوتعود،اثتاءهجعةبعدالحيلأةمعه

وألرعدالرعدبينالاصغارمنابدوفي.والخصب

السحاحالعارضتحتالنخلحفيفلا-سمعناف!تضطرمالتيا*ةومةالثورةتلك(لشاعريصورالاولالجزءوفي

الادواحابتلتحيثالريحوشوشتهمااو:تشتعلانوتوشكالمدينةصدر

والايديالاقدأمخفقةولكنلهببلانارلإليلهاتؤريمدينتنا"

بيمناهاقبضتصغيرةواهوكركرةحماهاتزولثموالدوردروبهاتحم

نجمهىعاوكالفراشةيرفرفقمرعلىمنسحبماحملتهبكل(لغروبويصبغها

الغيمةمنهبةعلى"موتاهاويهبشر؟رةتطيرانقنوشك

نسمهبهاهمستقطرة،ماءرث(تعلىعنستارفانتموزبعودةلاندقىالفرحوطبول،لالشتعلالنارولكن

خطاياها"منتغسلسوفبابلانلئعلمالمديرضةواهل،"بمبئاهاقاسيتان"و"كفاهافارغتان"الخصبالهة

الانسانلارثمعرالرائعةالرمزيةالقصيدةهذهامثالاناعلمبعدوانا.امطاردونمبرقةمرعلأةفالسحبجياع

يتلفها،منهابأسطرالاستشهادوان،كاملةقرأها1اذالاروعتهابكل،بالمطرلهايرمزواتيالحريةتحملالتي(لثورةينتظرالثعاعر(ن

بنا؟ها.يختلاندونمنهاجزءنزعلايمكنجةبنيةلانهايقومالتيالصغيرةالانتفاضاتولكن،والحياةالخصبمعهاتحمل

لتحمللاشحققالتيالثورةانتظارموقف،هذامنقريبمؤقفوفي.امطاربلارعودشوىليست،؟حيالا1لشعببها

عنلالعبرولكنهاتنهضانتحاولالتيالثورة،الشعبالىالحريةساسبا1يكونقدبلتقيةمجردالرمزلايكونالاحوالبعضفي(1)

تحملانتوشكبحيثتخمدان!.قبلثجزئيةانتفاضاتفيالانفسها."لناعرفضلدهفنيا
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ا:لئعاجذبحتذبحيانمنةالراقصة"الملاذعةاللاهبةالملالكةنازكقصيدةنجد-اليأسءىالتفوس

وكللباروحاتطعنيانمنةولكن"نضالهافيالجزائرالىتحيةتهديها"(انها(!)"المذبوحة

الىالن!ايةمنرمزهالتزمقدالسيابشلاراننلا!انناكماثورةعلىتنطبقانلابمكن(2)اوضحتانسبقكماالقصيدظ

السكوةوحتى.والجفاف!والمطروعشنتالىتموزعنيتحدتفظلالنها.بةثورةقبلالعرافيحالعلىتنطبقهيبل،الاحوالمنبحالالجزاثر

نازكخرجتبينما.للالهةالضحايالتقممةبالدمموةلهارمزثورةلانس!انحالصلاحمناليأستولاهمنروحعنتعبرفالقصيلا".تموز

بلالمذبوحةالراقصةصورةحرفياالتزاماتلتزملماذرمزهاعلىولذلك،أملمنخفيةبقيةفميرهفيولكن،نفسهعلىعزيزشعباو

قدكانتوان،وانتفاضلالهالشعبلى9عريحةاشارةاشارتانهابذلكوهي،للمثابرةويحفزءالنخوةةيهليثيرويجرحهيخزهفهـو

.للعرادلاللجزائرالقصيدةتنسباناضطرتوتجرتخزانمنبدلا،وتحنوتبتهلالتيالسيابقصيدةعنتختلف

غيرللتعبيو؟خرطريقايتخذالمعاصرالثوريالشعر(نعلمقصيدةمنابياتهيوها.الخلاصوقرببالاملتبشرالنهايةوفي

الىيلجأانه.الملتزمغيراوالملتزمالرمزاو؟لمباشرالحماسيادننعبير:روحهاعنتعبرنازك

احدنفسهمنالشاعريجعلقدبداماحادثةقصالى.القصةبقاياالث!سبوفي؟قفافسات

؟لتفاصيلبعضلهالجختاروالشاعر.محسبراويتهامجرداوابطالها؟دما،نبعتسلرمعروومن

ا"ساةذروةالىكصلحتىبساطةفيبهايت!رجالموحيةلصغيرة5الابرياءوبعض؟انفجارات

تدلعوناانتستطيععقطوعئشذ،وعئشذ.الدراملاليكيةقوتهافتهزناضحايابعديسقطوالمبعضهم

القصة.بقراءةكاملاتهيرالهنفوسناتهيأتانبعدالنضالالىالجروحفيبدمثاجرحكيكنلم

المعاركم1احتدفترةينالسبالمباشرننعبير4ذاالشعر.الثوريانالمميتالحزنسكرةفيفارقسي

الىو.بدفعالتفوسيلهب،العسكريةكألمارشاتانه.ذاتهاالصليةللسكوتالحيارىالارقاء

لتلكالممهد!القصصيالئوريالشعرولكن.والحميةالمحماسة!؟سريحي؟لماذال!احتجاجات

تستطيعبحيث،النفوسفيالتوريةالصوريزملالليهو،المعاركحباالحمراءللمديةاضحكي

النفسىالتبريرانها.اوانهيحينحينالايجاببمالفعليالعملتتقبل؟ناختلاجلونالثرىفودواسقطي

الحماسوكدةخفتتولوحتىبالوجدانعالقةتظلالتيوالصورةللثورةالموءتقرارةاندس(1)

جديدمنالمعالىكشعراءاوالشأسونالقادةيوقمماانيستطيعبحيث6ع"7قبراير"شناطعمدفيالمعركةعددقصا"لدعلىتعليقي(في2)

الثعب.نفوسمنواعيةحادةاستجابةيجدونثم،جهدباقل

والقصصالمواويلفي:الشعبيأدبنافياصولهالشعرودملىا-مص

-.--ءو.(لرب!نغماتعلىا!الدفيتنشدالتيا!عريةورت!احلىر!جمملى
يمهلطراهذ

دغةتستخدم،الموحيةالصغيرةهـدتفاصيدحكايةالىتدجأاذالقصصية5891لعاملمالقاهغلقصة1نادعاجائؤة*

تفاصيلمنلخيالناتجسمبمامرثرةومنهاالقصصيالسردتلاتمبسيطة

حيلاشانسعمنلانها،قدوبناالى!يفة،البسيطةالانسانيةالحيل!5891لعام..لكفاح1"اةجردكجالؤة*

علىبطبيعتهاقدرفلاس!ان.يومكلوفيساعةل3فينحياهاالتي01ص؟9سصء،س-ء!ص!

مناحرحتىعحسوسقثبفيلهتقدم،لتيبالاشياءالان!ال.واتاثر589لعاملسياسه1جوللىءجالقم*

امامل*تمثلهايششىلااقي،؟جمردةواثملكظرتمثلعلى!درته:للائمشا!ك!1يهزكفهـص!نارت!ائلرئ!

التفاصيلكصويرهلىالقلالمةالطريقةوهذء.النالىمنمحدردلعدر

ذبكلقودلبعلىشاهدوخيرال!لموحيةللأ"كرتحمرلتبئلحملهفيهلىلعةلتقلدلثبعرولعقيقةأ!زلململمح!إصولىلملمخرجو)افث قصه،ليصوغحولهما؟لىيعظرالعصصيالشاعرلاى،اثمو(رلةوالصيع

منالرئيسيموضوعهيتخذ(للىرشمدهاشملهارون"الغرباءمع"

..بلاحساسزاخرةكببرةقصعدالديو(نوفي.واللاجثينفسمطينمأسلا؟

ذلكرغمو.مننا،المباشرةالتقريريةبالطريقة؟لعوريوالتعبرئحىكرحر:بقم
آلاسلوبلهمااختاراللتانالقصيدتانهماالديواندرتيان-ء-

ختامموقمةبدءفدها،فدقامصةكل(مقوماتمعئفصعةقصميدتاادقصعصبيدمصيمة1تجق!صى1!زررعضمابخ!ضئهمص!لألاي.

مودحثيقهحاقمةسيمىمنقممحئودسعرفيديةطحدوجماائسالحووالفقرهانوبهامرلعضور!رض!!،أ!رعون!جمرعلفثزل!1!ساس!

عزثا*قار!!مض
نعيه!ميناسرر

113-دلوا-"البقيةدعبرعلى؟الصف!ة.ص11(0،ءسحيببفىمنشتوراتتفمضأئمضصرسألأ
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لظاءقليوفيروحيفيسأولىلا!بمحرر*-8*
ء...ء-*؟رعدعييدعدع"*!عى

صسد"اهلم!معيسعمعفغلمنياحييزفينرلبملاميصبولي؟المعاصمرلادبفيري.إ

*حى4*كهيلشعر%كلكلكلي
تقممالحق.الىالخطوثابتتقممان-أ17هليصفحهعلىالمنشمورفممه-

تقحمللظدالاهو؟لىحالكوتقحم)1(اثساعربيتتقيشالعمدةومعهمالجنودهجومثم.تعمارالال!

تتعلسملمانالسوداللياليتطويكسوفوتر!ةما،امهوخوفخوفهي!صورذلكخ!لوفي.ظظ!ذاكاذوكان

ودمشرانالثأرغلةتطفبمكيف.ء..
روجهاعنويسالوهاالعمدءومعهمالجلودياتبمانالى،وقلقهما

قصةلس!تومي،"الفرباءمع"قصسدةفهيالاخرىرائعتهاما..ء
بحر!يتنونلمالرصاصعليهايطلقونبهملمحادا،لمكانهمعرفتهافتنكر

سردهيلل،واليهالاحئهفتاةلينحوارهيلل،الكامللالمعنى
.....كههاالقرية

دائماوتنتهي،اكيهاعلىالفتاةتلقيها،موثرةسميطةفنتاليةاسئلة....

اسمالية.واقعيةفيوالقلقالخوفوصفمنبنايتدرجالنساعران
المحبر:المؤلم1لالسوبذلك-...
مرهعه:

ابتيأيانحنلماذا

انمرا!نحن4إذاالثياببصن!دويرجلبم..اصطدمتماواذا

ارتيابفيوهبت...النوممن؟ميقفزت

استشهدالذىاخيهاوعنالندةصم!لتالتيامهاءتتتل
......جوابتسمعولمماحتقد؟البابيدقيمن

ولابيتبلاتائهونهملماداتساله،الايام(سقمتهاالتبمصاحبتهاوعنواضكلابوبؤسحزنفيقربىوهوت

ليقلغرفتي"دنل:لهسكنل!يوالعمدةالامبينموثرحيحوارالىالوصفهذامنبنايتمرجثم

بأحث!ى"رخلهااللهبحقليقلالجندمعيحضرانالىمضطراكانوانمنهملانهعليهميغطفالذي

اقد(ميوقعوتسمعيافالىناتبموهلمقتليعورحينالقمةبنايبلغواخيرا.الهادبالزوجعنليسأل

وتلقانيوالقاها"المحبوبخهالهافانبالعاطفةمشحونةولكنهابسيطةكلماتفيالمسكينالطفلورعبالام

القلببهذاادخلهااطافاقدعينيفي:القلبتهزارقي

!لخ.الظاميالمدتهذا(عزاء5أندخلهااميفو!منمشوا...الجندومشى

الثرافاالمعربرغم!لممبؤسومنرعبمناصرخوانا

كلعنالمرالتسا؟لبهذاونفوسناابيهانفستشعلانوبعدجسميالدربفوقتدفنانالخيلوتكاد

يجيببالاباذالانفعالقمةالىوتحملها،الحبيبةالصغيرةالاشياءليتعيو!ه!زيحمينيالمسكينالعمدةانغير

نفسهةوعنناالمعاذجالحوارهذايجريعندماالجراحفيهاويعمققلوبنايلمسثم

نرجعهسولىفيصرخبحرفىالجندامرانبعدوالممدة-الطفلبينالمتتابعبتسا؟لهاد؟ثر

الوطنالكذسنرجع:القرية

بدلارتهفىضىملن؟ذنبناععي-كانماذا-عمدةياعم

..الخثمنالهنرضولنابياتنايحرقو(انقررواولماذا

ويقربالقصيدتينه!لينغرالديوانهذافينفوسنايمسماانعلى؟جرمنااترري،ياعمتعرفأترى

التقريرمميالاسلوبعنخرجتالتيالقصائدهيالروعةفيمنهما؟لنااد!لممبيهما!لترىام

مناجةاومدلثهيئةعلىالقصصالىاقربسييلاواتخنتالمطروفىهوولر؟نجة،!خريلقريتهمالقربةاهلبر؟يةذلكإودفثم

انئفريريالاسلوبانذلك،)2("هـلحياة)ومن)1("لاجئةاحزان"مثلضد!احهفيشهيداماتقداباءانمعرقهثم،يشتعللثيته

والقالي،اللونهذامنكلهتراكنالانالتقليدالىيدفعماكيرا.ا!مرين

يعطيهاالليذلد،*لفاظفي؟ما"لنالحسيالمعئىيرىلالهلالفتهينقلناان!لموبنافيالمؤثرةا!لو-ء4حفروفدالاعريستطيمعتدئذ

يحسلابل،الغضةبالصور*حساسصدموعلىالتلوينعلىقدرتهافيثير،المجردالثوريالهمفالىالحيةالجزئيةالانسانيةالصورمن

ولذرن،الافالبطولاليهآلتالنبما"صدالعقليالمعنىغيرمنها:المعتدينسراثورةالسخطقلوبنافي

جشئية"صورايعطينافهوالقصصبمالاسلوباما.النفسفياثرءيضعفعمريمأساةبدأتقدهنامن

كليةصورةيكون؟ىيلبثلالفسهتتابعهاولكن.،قيهاترو!قلابسيطةوثاريحقادي1وآلاميقصةبدأت

.هزااعماقناتهزمررياعماقفيالنرانقمشبتهنامن

قصتهيبدابانالشاعريفعلكذلك،احي!لاالنثريةالقصةتفعلوكماقثريالجلادحفرلماذاوتعلمت

ليخلص9لقصةسردالىيعودثغ،بهاليصممناقمتفامناونهايتهامن

قصةمثلوذلك.سطريناوسطرفي(لثوريالهدلىالىالنهايةفيمد(5طالوانصدريفيالثاريناملن

الفربال!،مع"ديوانعن32ص)1(وكهالشخمسيةالشاعرقصةليستالقصةهذهانالجثزطبعامن)1(

الغربا?مع"ديوانص.12ص)2(النغسفياف!عليجعلهامماالبطلثمخصيةتقمص
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شعر"انررجاءالذبا،الاتألديتثانهفيالشاعرلحسامغهنثهذاالهئعرفمنأمناخرىامذوهي،الصبورعبدلصلاح"زهر(نشنق"

الابياتولكن.(لاولىالشبابفترةبحكمخالصااوجدازططعيا:بقولهيبدأطاذ.المعاصر

شعرهعلىستسيطرالشامةغالأتثميفالرتاحعنتعببثنأردتاذتغالضياءالارضأئبلئةفيوئري

"عائدوفئ"تئدنم؟ن.المعاصريناأشعر(ءاغثرضعرناعلى،بعدفيماذراعالضلهتنينالاكوامنالىالحزنومضى

نفر"ثصائدةيبئصتأصا،الرتأحلكعنمعبرنجرالىخذيفهليتاسفذرالأدمتليزغلي

وقصيدة،ادقناةتأميواثرالناعرعبدفأمالالرئيسالىالمتأدائ"البعثللهيا..اللينلدحتىالظهراذانمن

بكلالعرببمالوطنمعاركبينيقرنففيهما،"والانساناليعثفجر))نهارنصففي

المغاوير""فئصيدته.بالكفاحمليءعاصضثائرنغوفيالمختئفغافاليمهنثأارنصضفرالصماءللمحمأهذتتغنئ

الذينالرجافثعفئيتحدثبأئيها،الثائرالحذابيالسعرنماذجارتأتنمن"،لنأدظتعلأهراذراستدلىمنه

بأنه:ائدامهمتأيصضالكغاحرسالغبيميتفأحملتأافيتألأفأافئهفئحبهبالحيئفتايرحتهلأهرالأليصضالظاعريعلأدذم

شهابحدفتينكنأذثياليس!ىفئذتافمنالأنئبكأندلاتنينتتفيثم،مرهفذرمتتلأتذالذهالضعفأبالعصىملنهءبسيضةسللأرأ

الصلابالجبالىتشمخكماالريحملعبفيالصلابوالجباه:الهدفالىاخ!ا

حمظبفندهبأيثمنأتملهاسمغأولدرابالسدلمس!ئةللاثمتأالعفتاغيتقأفبنرالدمتأعالا.نأتدملميظملأقريتي

الصدنثعالرفغتالىتلالبممايلأمهامألأأريتتت

المذابوالحديدالافقعلىالحرووراياتهتلكالشعبلمنالحياةتحشىيومهامنفر،ضيس

الغضابوالطنوهنالحرثذلمنيتةظىهائجاالضعفألمنللحيااصديصلافلهرااعكاات

الحرابتىناجلكمهـنانقومياسلابالغانمونايهاحياةوعيناهزهرانماف

العتابيرقلنقهيهاتالظرمنجل،عتابناهذاان؟الحياةتخشىقريتيفلماذا

الالفاظعنولاالصورروعةعنالحديضالىبعاجفلستواظرالضيقأئالاذليميةعلىقاعرايعدليناليهغالئأئرنفالضعرفللذهع

بعفنفياصرثقئقصائدلئشاعركانتوان.والذفاحالئورفبروثتالمميحونففلا،فئميعاجنأانةريهزالمعربتاالتاطنجئأانتهتمنفنانبفبفيحعضفما

فلسطين"مناغان"مثكنهامسفبسيذف(ليئفنغماتاتههئائهافيالاستعمارضدالذذاثغمعاررمنذالياغربيةديئلانااليرأنرأدنكاد

."المهاجرالعندأيهأ"وققضيمة.الظاملباللئحرمبشرأ،العربيالتثطأئفناأاتنخمنفئانفغكفم

العيسى،لسليمان"السلاسكنفبمأعاصعر"ديتتانفينلاحظانناعلىكجعنذلضكنغ،والانئةالعراالومعارذ،والرأئأائرفلسذين

فصائدهاغثرعفىتسيذرالداتهليفالمشذلغاذ،للضاعرالئاننالديتأانوهو.العربينئالب!لادكاففمنضعراءلذ!عرمثئضولحا

الطريقهوالممىنضدينالخونةالحكاممنالتخلصلان،طبيعيامروهداالثورةمنحينبعدسكئقدكاناذاالعرببمالقوميمالشعرانعلى

الىالضيبدالمحئيالمجالمنالذرائجوالى،الحثنالاستثلالالىالمجلأدتمز!تاتيبعدالافئلىالعالميلئالحرباعفةغففيالذبرىالعربيف

التاليينديوانيهفيالعيسىنرغئولذلك.الانسانيثمالعازالعربتتالمتياثئنتلبةانالاللاستعماهـ،ممهلئطألئحهـانأوحذمهاالمستعمرينبينالعربيذ

فيهاتمتزيئخالصذعرنثةصيحذ"عربيفقصائد"ئم"عضغخ"رماناالالأهانوورأنئتاتئارهاخمحقدفانتاقيالئفأاورحرغتفحفلسذين

قاظبة.العربية"لامةاحداثبمكافعةالمجمكلافيءشغللقد.؟لشاملةالعربيةالفكرةنحووالقلوب

علىقهاـتاتبمالقصائدكلالىاشبرانالىبحاجةلستوأظننيوالذين،لهمالممثلينالخونةالحكامبمحاربةبل"اقليمهمفي(لمستعمرين

خلتأتهانهاوغيض،الادةبئينشرفدمنهائالذتر،العازالعربتتالصعيد.صئعيالالأاليتئاحدفيالئنسغتيفادلاولذن،المستعمرولئخلذهاليتشر

معرغووحولىالجبأائريفالئورفرمز)1(جميلذحولأواساذيرملاحوالووحمنالاحتألهبالافانأاءحلماليرىحتألريتأفتخىمعأرغر؟ىدءن

منغيرهاوحوفأوالعرتاب"العرفئممرظةضضبلاكانتالتي21(الاأناة.ضثئابخأنرأزرظمنويضدضييدهايسأندرةللعربي

جديدةدعورةالىاشير(ناحبلمنتواائمالذيبرالعربيالووقئمعاروضأييقوفئ"الفأنرمفئ"الافئفئديأئانهفيالعيسىسليمئنرفاورا

نقارذصيدةفيوغلكالرسأئكأصورأوهيالعربيظالاصيدأسيرمنتميلأر،لتأرداديانئتغ17سنةالمذتنثبة)1("أميةمننفحف)قم!يدأ

".السويىاضغنئفيممرتائائندكأرل!ائثف"قبانييتوحهىالذااكئمسئتتنيفضحملها،ضمينمنذعنهاألمستعمرينحلاء

العربالشعراءضميرفيمجالهيتسعيزللمالثوريالشعرانعلى:العربيالوطناجزاءبقيةتحرر

فديروان.الخالصالعربيالمجالمناوسعمجالايشملاصبححتىانوا.صرهـافيو.ةلىللف!رتحرقامتيهذه

ونخرهفيجنب،ونثط(لافيللبع!ثد!ةالايسفورى"افريقااغاني)ءوالوفاءالهوىبكايرضىالثرعندمشقياآتنامين

التاريناب:ايمكانهاوتأتيذ،أئتئورلتصحوافريذيالسمعونفهحمراءفمنيأاففغيويدتتةذىودنفغفاسذوت

الاسودحلمضمنلستيثذياستيظذي(فريأياففرألديأاصنرراءوعننافالممتلمغأالمنثت(ستغلاطتضعلىلنتلمتى

السمدسكدمتمأطالوتسأميألمعمتنالماقد
..الدماءفيهاتصيضولماألذلتلىتدذنلملئمصرأفرأر

الهاويهـوظلمذمنزاحففصرثتيتشأائيلمانفوفيأظلاءمذلبثذنيعلىوفلسذينأسةغئةاتلذظ

الغاليةافريقياياعببكالمعتسدىبالابيضعاصفةاللواءالجروجمنجرحغريوماكانما)2("اللو(ء"اقوللا

85شةنياتعدد)1("الفجرمع"ديوان75ص)1(

وغيرها-57ستةير1وفبروينايررهسنةديسمبرعدد)2(المثعاعروطنلسليب1الاسكندروتلواء)2(
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(1)لوسى"ةقصيدالعاليةوقممهالانساني(لثوريالشعرروائعومنسنةالمكتوبة"قارةثوذة"وؤصيدة،)1(القصيدةهذهاقتالان

البيضعليهاابىالتيالسوداءالامريكيةالفتاةتلك،فارسالدينلمحيففي.الاةريعبماالبلادسيجتاحالذياتنوريبالمدنبوءةالاليست53

ةيقولمطلعهاوفي.الاضهادبصنوفولاحقوهاالجامعةتدخلانئورةبقيامكينياسوىافريقيةقلبفيتحركقديكنلمالوقتذلك

الروايةسمعت،الشعوبنفوسفيالكامئةللقوىباستلهامهالشاعرولكن.الماوماو

للنهايةتفاصيلهاسمعتثورةولعل.تتحققانقبلالحقيقةيرىاصبح،للمستقبلوباستشرافه

؟سايادربكلعلىارشحزيناوجثتالمستضعفةالشعوبنفوسفيالثقةاعادتقد1،مرية52سنةيوليه

!طسوداءثليلانكلا،الحقوقلاستخلاصالكفاتطريق،المستقبلالىالطريقوحددت

جرحيوجرحكلونيولونكرو(بطمنبينهابمابالاستقلالالمعهدالحديثةاسياهيودولفاحست

لحنيمقاطععبيهتئمحزنيوحزنكالاسيويالم؟تمرتكوينثمباندونجمؤتمرعقد؟لىادىمماومشاركة

السانةلالكولكنمؤتمرعقد3وبخياغانافتلافريقيابلادبعضاستقلالثم،الافريقي

لثاردهالدصفيمعذبةكنبتالتي"افريقياأخ،ني")قصييدةولعل،المؤت!اتمنوغيرهاكرا

الكبيرالحياةبابتددشينوهذه.المصر!ة؟لثورةبعثتها؟لنتيالشعلةتلكءنتعبر5291سنة

الجاحدةابوابهافتوعد:مطلعهاالقصيدة

الحقيقهأبحتحصرعقلقبمصلوفينماوطنكلفبمالارضفيافيراسكنكلفي(ثرقفياخييا

الخليقهكلاحضانهافيتئعمالتيوالمساواةا!فنرغماعرهـ4اخاياتعرسشيفهلادهـود(نا

الطليقهوالعصافير:المصربةالتورةالىمضبرايقوللمم

أوالىغيومنالزهرينموحيثصسداهاالافقملأتراهاماكراهـامنأفاقتالملايين
وتاهاالارضعلى.ناهتانبعد.ناريخهساعسنتبحتخرجت

الهوا!اشوادالاعماقفيتمبتلاحيثقسراهاواغوارروابيهامنوان!درتاةقممىهاحملت

الدينمحييقصا!دمنالكثيرتنبعثايضاالانسانيالنبعهذاومن؟لجبا!أبطحائستوصإحاعينهسسلفيالاصرارفانظر

"جد)بةاغنيةإ)و"الاخضرالسلام"و"الصربذ!يات"مثلظرسبدجاهاوتقطتضياهامنعريتارضءلفياخمييا

هذادررمنالبابفتحلحسنايابان)2(منشهيد"وقصيدةمومياهااواعجوبتهالستالالسىتوابيتمنتحررقم

النويةالتجربةضحيةذهبيابانيصيادقصةفهي.الانسانيالاتجاهالهاالثسعباصبحقداضيياوهساهاضحاهافو!؟نطلق

..العذابامرقاسىانبعدهـلهاديبالمحيطبكيتيجزرفيالامريكيةلمحي"والاظالمحرالطين"ديروانقصا"لدبعضتنطلقنفسهالوترهذاومن

يمتولمشعرهذابويلاهافريقبى"ر(علسانعلىاغنية"و"لنا(فريقيا"فصيدةمنلفارسالدين

يمتولموجههماءوغاضقصيى!ةفيوافريقيااس!ياباتهقاء؟لفرحصيحةليطلقانهبل

رمقبهيكنلمماتوحيئ:2((لممبان!ونج"

(لحريقغائلعنهيصدالمقهورة؟سياوهـنتفضتيوماافريقياوانتفضت

:كلمتانمنهالوداعقعلواساقطتدرش-ورةاغئيةكانتسئسينتابوتلتحطم
المهدورةالايامعارف-لتلقدالصفراءآسيا

"بالغبارايومبعدموتلا"9.سطورةاتلكستمحوالسوداءافريقياوكذلك

الدمارتجاربفيالضحايااخرفكانمنضورةصباحباقاتبئذرعهاباندونجواذا

الدمار.الذيفظاعةثمالحياةجمالقصيدتهفيالشاعرصورلقرالمع!كورةملءستغنيلقلوبتهفوفقلوب

"يتطرهـوىف،الصصاداسرةعنوتحدث،الذريرةالتفجيراتتسه
..تتوثقانبهصلاتناويمنعالمعالمعنيحجزناالاستعماركانلقر

الذى(لعذا!ثم،مؤثرألمفكلامفي،واولادهزوخهحدرىدون
..هيمدىايالىوندرك،الواسعةالانسانيةمشاكلنحسنكدفلم

في،ناينتقلث*،والتشويهبالمرضالذريالغبارلحقهانبعدلاقاه

الانسعانية:هـلثوريةالمكوةالىالانجرةارةقرةاكطلمقلبفينبتتا!تجمااتحرريةالثوراتولكن.بمشكلاتنامرتبطة

النهارطلائعيااتنصأصدىأءياوننفعلنأسى!صبغنا.الثياة.نير،التياهـالعامالى،اعادتناقدالعربي

البحارشواطىءفيالعمالايهايامايصيبا)ننعلماصيثنالانناالمخذفةالعا"جوانبفيبمايقعونتاثر

ال!ح!رتحارىترتطماجراءعلى!،قنحن.ايضانحنيميبناانمافكانايفيالانسمان

01الا..الكبرىالصحراءفياجرائهاعلىنحتجكما،اليابانفيالذريةالتجارب

الرمادمحاردفيبع!حر!!ص!رلاءلأساةط"سىكمااصيكافياضطهادلأساةون!سى.بلادنامنقريبا

ليكلفيانعدوانوأالظلميمحىفحبن.الجزائرفياوالعراقفياضطهاد
الوحوءتائهيالادباءيرحع.

..السلامويسودالانسانيةتتعانقمكان

العي!ونلضرةالجلاديطفىءلن

يداء3!جدارعلىلتنحطم/،فرر!ا1ا!افي"ديواتص"الافررخمبماالبعت"قصيدة)1(

8ء16ايلرعدد،الادإب11)الافرينيالالاسيوتجماالؤتمرتحهيةفيرائعةقصيدةالرحمنغثدلجيلي)2(

1658ايارعددالأدلااب)؟(*58سنةللمساءجريدةفيلرت
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فيقصيدةمناك!رنجدالرليمعبدلكيال"اصرارأ)ديوانوفيالحياةيحطماـنقبلمن

مصرفيالفلاحعنقصيدتهومثل"اصرار"قصيدةمثلا"عنىهذاالمنعمسدلمجاهد)1("ميتةولدتادتيالننت"قصيدةكذلك

"معسكرات"و"وقبورقصور"وقصيدة"القسقبضةفي"وعنوانها.الئريهالتجاربفدانسانيةدهوةمجاهد

الثعب.استغلالعلىوالاقطاعيينوالملكالاستعمارتعاونفيهايوضحالتي)2("الحضاراتمشوهالى)ءقصيمةالانسانيالا.لجاههذاومن

الملكبخلعيتننماففيها8؟91ءلمتبهاالتي"يعيشلن"الرانعةقمتهاما(لتيالعئمريةالفلسفةجودتصالحالشاعرنجبهايهاجم،هتلراكي

خوفهوعنالملكعنبالحديثيبدأها.الشعببؤسويصورالسابق:يقولوفيهاالنازيةعليهاقامت

بقوله:الشعبمنراسملهاانتمايشقيكلهحلالاالارضهـاسعيا

يرتعشهيكلهولكنصوفموفىجسمهعلىوصوفعائملجتهافيوانتابنائهادمفياغرقتها

المنكمشسلطانهوتنسيهالصروفوقعلتنسيهوخمروالقا!مالقسمةمضلتوقسمتهااجناسومرت

يطشلمومامنهاطاشوماالسموفوطعنالرصاعىونارآدمانكرهمولايومااولارهاحواءانكرتما

..الفاحمالالسودوصلبهبطنهامنالناصعالابيض

يرتعشوهيكلهوترليتطيشوناروخمروصولىالثوراتعن!برهـركاناذاالمعامراثسريالعربيالشعر؟نعلى

يعشلمانالجماهيروعيد؟يعيشوكيف؟ييشهلترىالأءتماعيةالثورةعناررعبيريغفللمفاله،والانسانجتوالقوميةالوطنهة

منها:بئبياتالث!عببؤسيصفثمفىيتمثلالذيالاجتماعبموالظلمالفقرضدتكونقدالثورةومذه

القفروفوفىالترابوفوفىالحفربينالجماهيرتعينساواجتماعيةواوضاعتقاليدضدمحونقدكما،والمستغلينالاق!عيين

العمرصغار(لظلامضحاياتتخرررابلايينت.....ا
.ملموضدثوكةتكوناو.معاملاتمن؟لتاسبينيكونميماحلاقعهاوصاع

احمفراسبنالعشفمموةومنالمنهمرالعرفىمنتموت!ورةتكونقوأحيانابل،الاحرارالكنابواضطهادالفكرحريةتقيحد

بقوله:بالتورةويتنبأ(لملكعنال!يثالىاخرىمرةيعودع.!فسها!عرفيالفنيةالاخطهات1بعضضد

الحياعأهـفالح!اةوتشىنومهفيياكلكانلقد...
..ر،لثورةدائمامقترنةالاجتماعيوالظلم*قطاعضدالثورةك!ادتولمد

يمبلولتلثمععاس!ويضحكغاح!ىممهاايلهوفبنلركأانهعلىافاكمالفاسدث!والحكالاستممارلا!،الفاسدالداخليوالحكمالاستعمارصد

ر4أيدون،الخاصةلمصلحتهماالشعبخ!راتاستبزازالالهمالامم

جممنلحاكتهلهنياكالمئ!اعجلدفهفيعمشةضلموكاتلقدبكفاهـمالخيراتلهميقدمالنينفسه؟لشعبمستوىلرفعمحاولة

...ر.رالىاخرىمرةنعودوهنا.والشقاءالفقرفيعويت!3بينماوبهاده

والنراعدوحهلهييبععمرءهـنالنورلهيبيعالتيالارض"قصيمظففي.الحليممبدوكمرالعيسىسليمانشعر

الث!اعرينهذينوالاستغلالالفقرضدالاجتماعيإوقفاهذادفعوقد.(أ.لاا.

وعنالحبعنيتحدثالذيالذاقيالشعرفيهينكرانفنيموقفالىواستبداد!ثمالفاسدينالحكامظلميصورلراللعيسى3لمد-عولىعها

قصيدةففي"لوجدانية؟ـلموضوعاتمنذلكوغيرالطبيعةجمالبرهمالمذياعفيفييعونحينونفاقهملارضهمواغتصابهمالزراعبصغالر

ثيقولالعيسىسليماننجداليهاأشرنااس"ررقولون")؟("رمانةاجميلثارع"قعيدةكذلك.لاحوالهمواصلاحهمبال!حين

تفعمجمطمنتكنلماذاللنضاللا!حلماسا!لىوالثراءالنعةفي؟سرافاالناسلبمضيتيحالذيالاستونضدثورة

ينعمبابتسافنهفمحينافيكانانودرحب:الفقرجحيمفيلمستغلون3يتمربيذما

دمعروقيفييكنلماذاللنضاللا!رلمماذادلحقلغيرأكانتيدريمنالبيضاءالشرفة

معممداءهيشاطرهمعدمسوىدربيوزخرفأهليصدرومزلىصدريأشو(كهفبممزقت

أرغمواانفاسهمبيععلىمجهدينسوىحونيكاقاذاوذلرهقعلىلوحيترابهقودوعصرت

الشاعرالى"قصيدتهفيالحليمعبدكماليقفهالموقفهذاونفس........

الروعةوالحر(رة.بالغعاطفيذاتيشعركليهماللث!طعرينكانوان."التائهوغلىوعاصفتي؟لميثونهايهداهيهات

اروعفببس،الحرلفكر1لقتلالاستدادمحاولاتضدالثورةامالانهيلومولهمنيخاطبالشاعرنرى)5(يقولون"قصيدةوفي

(لاجتماعية:الثورةلواءرفعفييساهم

الحريةضدلقففيخهعدضدنيساكلنمي8ألدلخورىالمنثبونها..بفعع!أمنسحاقععيمههئرىيلحميعدلمفمهؤها(لقطيععليناهجتميقولون

.....يألملطمةمنواصبحالدرالاجيرحسىتمرد

احرىايطاليفيلسوفوبرونو.سيقتلهنفسهالفكربانلهوانذ(رالفكر!حكمومستضعفيطيعمستضعفيخرالورىكان

أبدا"برونو"القصيدةوعنو؟ن.السادسالقرنأواخرفيشهيدارومافيتزحممفتولةسو؟عدالذليلالقطيعالرناقدبلى

للتضحيةمستعدونالحقسبيلفيمجاهدونابدادائماهناكسيكوناي

اللننانيةالتورةقبيلتجبلتقدالقصيدةوهذه.برونومثلسبييهفي"صريةاغنيات1"د-يوان6عص)1(

بعدرالكتاب،1واصروالمفكرينالفكراغتيالعلىاحتجاجمركة91ع8"الهرمليالى،ديوانعن69ص)2!

حسارةقصيدةوهي.الدولارفويللمستعمرينارضاءرشوتهممحاولةا(ددينلمحميى،(الكبيرالقرصانداقصيدةايضاالنوع1هذمن)3(

!ها:بايراداحمفاءالىسأضطرراشةلا!فى،الحسنالسرلتاجواخرى،"والاظافرالطين"ديوانهفيفارس

بريشتهمطعوناستموت؟السودانمنقصلالد"ديوان

ياجدثاياخفاشستموت168صالسلاس!،فىلأإالعاص!)؟(

كلمتهجلادللحرهـيا0"عطشىرعالءديوان3؟ص).(
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مبكاهمواخضلدموعهموانهمرتالألمياحائوى

بالبكاءالطريقوأجهشالايديواقدتللظلمجرسايا

!أصدقاءيا..لهمقلتقبتهبناءيا

والقيودالتقايدضدالعري!المراةثورة،احرىابماعيةثورةوهناكبريشتهمطعونا-تموت

ثورةاو،مواهبهاويقبرملكاتهايسحنانيريد،المجتمعفييكبلهاالتيقصيدةفيكماوالشقاءالالمضدعامةثورةالشعرثورةكونوقد

للرجل.بهيكيلالذيغيربكيللهاابميلالذيالمجتمعظلمضد:بقولهيختمهاالتي(1)"الميلادعيد"الصبورعبدصلاح

طو!هنلفدوىالثائرةالحارةالقصيدةتلك(لاولىالحالةيمثلفمماالصليبيسألكيكادالصليبفوقلاهتايا

بقولها:تبد!ا(1)"الجدرانوراء"؟!الصليبثونمنمتلم

اش!لي!(لبريئاتلوأدرهيباسجناالظلميدبنتهقعدةمثلالانسانبقدرةللايمانودعوةالاستكانةضدثورةاو

عفرللعنةبترببا!رقيهيمثيلوبالساالنهرهولحدرويهرالغيبياتالىوالالتجاءوالكسلالتراحيصداو)2("لكالملك"

والظالمينالظلمبدعةوياالظلامبناتيابهاوص!حتثورةاو(3).قبانيلنزار"وقمروحشينسخبز"مثلوالاطلام

الفضاءرحابعليوسدىحريتينوراحجبي:لعنتعندفاع"قصيدةمثلالضميروموتوالنفاوالتزلفضداخلاقية

عالغناءروحفيهتطفئيلنالمغردهذاقلبيولسنماتتالذينالى"بقولهلهاقدماننيجحاريلاحمد(؟)"الكلمة

ا!غسةغضباتوتخرسهاتعنوامامكسوايلعنت:يقولوفيها"ماتتضما"لرهملانكلملالهم

قهاببسطنعسيب!تالقيوعملث!خقتثيمثليوبينالامر؟ءمصاحبةاعرفلمالاصعروأنا

اعماقسساعمقمنفلحنيالحياةاميلحئيتبارر-النمعاءخلقأتعلملم

)2("للعادغسلا"الرائعةنازكق!صيدةفتقنلهاالمثانجةالحالهاماال!ءباللعبالكلمةأبعلم

غارقالمقاتلالرجلبينماللعارغسلاللمرأةالرجلقتلتمثلالتيتلكالكلمةلرساناصحاجم!علىالسيوفماجردت

تصورالقصيدةمنالاولىالمقطوعةوفي.احدلايحاسبهوفجورهأثامهفييرماالمفارسلقبأخلعلم

ضصدالثانجةالمقطوعةوفي،نجئاغهابكلذاتهاالقضللحظةالشاكلرة"ابكماميرفوق

تصورالثالثةوفبم.ضحيتهقتلانبعديلهوالماحورالىالقانلذهابفيالتفسخصدثورة،احرلو!مناجتماعيةةثوتكونوقد

يفعلته:وفخرهالقاتلوتيجحالفاجعة7لمخبرالحارةاهل!اقلاتىوالطخيالتضامنوعدمالروحيةالعزلةوضدالانسانيةالعلاقات

الفتياتعنهاوتسألىالفجروسيأتي(5)والعجرالزجاضأمنم!ينةفيالناسبهايشعر

ق!ناها""الوخىفيرد؟"تراهاأين"فصولمابعدهخالدفيهاالصيف

وغسلناها"حبهتناعارفيوعمة"اثرلهااجدفلمحديقةعنميهابحثت

(لجارات(لوداءقصتهاولتحكيصاشنىنوالغباراللهيبتحتوأهلها

الشرقفيالمرأةمأساةتلخصاذالنروةتبلغالانجرةالمقطوعةوفيا!ساعلىتكون!يسألونكلموكلو

الرجلنصبهاالتيالتقاليدمنخوفاالحبةبهجةتمالرسانتخشىاتيقعيهةمناكثرفيحجازياحمدالشاعرعنديعبرالاحساسومذا

حولها:،و!ى،"صبيمقل"و"يهوا،!انا"مثل"قلببلامدينة)ءديوانمن

":القريةمتياتياالحارةجاراتيا"يختمهاالتي"السيدةالىالطريق"قصيدةفيثورتهقمةالىيصل

ماقينابدموعسنعجنهالخبز:بقوله

لاقاهرة
أيديناوسنسلندجدائلناسنقص..

نقيةاللونبيضثيابهملتظلقاعدةمتخماتاياقبابا

....لا...!..لاملحدةمئذناتبا
دالمديةلعتهمرحهبسمه

واخيناوالدناقبضةفيترقبناكافرةيا

قفاراييدسيءنوغدا!عابرةكر؟ياكااوتىلاشيءهناانا

للعارغسلاستواريناسخطه!ديعود"مجهولهمدينةالىرسالة"قصيدةفيكانوان

لماننيالجميعنييغفرانوارجو،اطلتقدانيفأحسب،وبعدللعونمحتاجينمعذبينطيبينمثلههم3فر،حقيقتهمتعرفالىاهلهاعلى

الشبابشعرانفعذري،بهاشنشهدتعماروعة+لقلقصائدالىأشر:أصدقاءمنهمفاتخذ

الايسامهذءوفي،المعارضونمايتهمهنجمكسبالروائعملىءالمعاصر-خطوناالضمقاربالمساءوفي

!رهاافيبلثعراءديواناملأميمنءن،حرقراءةأعدت.قدالقليلةموتاهمالليلوراءرأيتهـوالىوا

.الخلوديستحقبمامليئة

بلارفي؟ميإلناس"ديوانعن؟18ص)1(و)2(

كعزبزعبدملكالقاهرةقبانينزار!نتصائدديوان(3)

."الإيامبعوحدي"اء.ص(1)،قلببلامدبنة!ديوان(4)

.؟الىترة1قرا"دبوان145ص(2)قلب؟بلا"مدينةديوان"مجهولةمدينةالى"رسالةقصيدةمن)5(
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غلالتهينشرانبالحبكفرتوالالماالنار3شفتيفيحملتم

فوقهماالذلحهـامحبيبابنءلىهما..فيالزحفالعظيمجناحايهما

بلدىعلىتشرقانبالشمسركفرتعشارما..والجمرقيثارقيالفان

وسماحرةارضالتلثمالا...نبضهماالمطلولدجم!ومنألا

محترقاا!!نبالوترختصأقافيتىألاعصاركهبفيغمست

.!نغماأءعدترمادا...اكترثتوما
وألننمممايماهمنالزهوودنبت

بهأصبشلالابالشعرامنتسأبرلغهثأرالدجىضلوعفيليى

متهمماالقبرسجينالصباحثار
مقترماالجيلأسقي،الرجولةسحرصص

ظ!االهحيرفيالينابي!احترمدقنا!رر،وورأتالها.

حازحتىساة3اعلىالملمدعىءص.....ء

مححبرهالنارتنن!ىلدالنفستار*الكواكبيمهرجانفي

مبتسماالفجرتتحدىغمامةحذما-!ور4فيمنزلهمران

هرتىأهدابشعاعاعردعنيدصبيومن،لحمي-منالملايينثدر

نهماالخطىسكرانالشوقاههدهدودماقوأمزلحما..المحيطينبين-؟++-!!!--لبش.ا؟--؟تب،!"4

+؟،؟دد!خيمس!؟.2!سب!!+-+يمفيئج-يخئي؟لاقس-!شترس؟+في+!؟؟بظج+

!!ل7!%يملمخظ؟،طة-!!إشتي-آ!ج؟!!!؟أففيتيئ-ا.+يؤبر،يربم-!صلم+كا%!+بص-

ء.!أش+أبرجمبنأخجمؤ؟3لي،+-غؤتم،عحه!؟بركا-+"-ب!!ش!ييئم؟!في؟؟(في!أ

ثورتهالحنثغركلهممازرتو!تهاألسقلىان..العروبةتار!في+ل+شكلأ؟،لإ؟قي*3ت-؟لاا+؟!!ت،--ا-7-دس؟!!-

3ءش"،سنمطمد!!!؟ء!،:ئلم!7!كالى!-،بهد!م!؟.ء!."---
بمت+اشخ-يمتمع!لمتتملرب32يم--.ا-+!!ءتطيز/!غ4د-بم

مضلرما-الدربوتركت،و-ةأهز!سلملولارتياهتزفلا،شعريء-ك!ج-؟.؟ا+!و!جمب+"-!-*آ:-ئربول!؟!!
قي!لم!!لجتمو-،!+!+كاس+!+.ضو-بش-؟ع!تنبم!ه!ه!؟3؟7

في-؟!!كاقيرولى-!و/هـ--دا!خ-بمتييا2آ*ضنم؟!ك!-لا3سميحبم!ب-،+

طبز!برهس...+!.؟4إي!+!!ح-أ!غ++فى؟ير

ء*د2د"با!ض-+لآ+*.ءلا؟ت!أيزد؟--كأيرس77:

كاهلهما!وفألامانيالقيوجست"-عي!يم+غ-دش-زفي؟س-..ع3؟،؟!-!تش

قية.فيبئ-ا--ب-+ظ-هـ-!لا!؟-لم؟!ظيئ+

آ!!ا-تءيمو-ت!-+لاأو،/خ/!--؟-.عا!ابءإيم-

زحمللنالجبارللكاهلوالعبءوترىمنالواحمماسماءلدترماذأ+نر!+؟فيبم!6فيخ-.--.نمإيممو؟ظأظ-تص--ثلىشنم

.."كا/7-ة3-ؤذ!آبر!تج-+-؟"؟باعنمال!ط!نيش-!!!جر

.!،ا؟مسآؤ؟2،؟-د+يم"-!فملجح!،سخ!تهحع.!

...نر؟%نرظ!*؟-؟ا؟-ب؟تر-ا7--إء+دنم!؟ظتئذش.--ذ"؟،لا+

كمدىخذى،الكمرىألوحدةأتروده؟جثماالاحمماتاريخصدريومو!-!بمإ!.:3تحيطكاس.:-!.،+----!ت -.....-8-ت+2إ"--يرلى،.1لاول+-+-؟كحهـجم!شث!قي-!5+نر

فهـ-يم؟إ،ا-ء.++ت!-تء+-سءببما.+-.د*2

م!حمبم-ت!5بمط.*+،بمقي!سد.ء!!ا!و؟كل!لى!"--،،+-

لأوحفيث!؟ش-!أ-..مبم+لا+ت--أ+كا2ت

!تمكحص-+س،م+ب!+-!ير.-ءاد.بمسظدخش*رقيك!*،!طبغئرآ؟يم+س

وفمالهاتساليحالالرماعرضاحكةالحقلفىاسوسنة3ماداول-؟رنرى!فى-ا"إ-ص!؟؟لأإ؟-د-ص+.!!ح/تفئبم-؟7

.و---.ى---+-----بئد؟ذ-ت!--يقي!--

.!يخب--سبم!أ-لمب!!،!+*طذتب-؟؟وزر-"+!رجئي:+قي+ئحت؟!؟في-في1+-

طلعتهاالاطفال-أعينفبر!أقرأت-؟لما3للمجتليأنراءهاأصوغ

امماالضحىشلاللالمحانيغلربةالشمسشعاعمنلباقة

والسأما؟الروحفراغفيهلأذلب
في،الورديالشحاطيءفي،لشامل مى

حلبعابثةالحبشفاهمناهمسة

التحماالتربةبعطرزندكلفيئ(؟مشهزماالجيلفأغذي..أقصها

ناعقةكليغشىبالزحفآمنتزأرعهغيررؤويبالحقلكفرت

رحماولا،فينانسباتتصللمبرماولأ،شكوىلا..الجرحويحمل
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ومعركتي؟أرضيياأغنيكماذامطرتكلمازأرالنيلفيوانداجصحوتناحولتلاقواألحاقدون

زخمادممطفيتشريالمحيطينيهنوأحتدماماجعليهالحرأبزرقوالنقماالشوكللربيعوهيأوا

(بشهقتهال"سرى"ماالبكرنشيديغضبتابعض،عراني،النديم،عبدهضبابهمقجرىعلىالنلشرون

؟ظمانزغهفي)2("ناظم"وما،لى51!طالذيلعرض،للحق،للفكراعتصماالظصببحراب"ايمانهم"

وبسمتهبلابن..الفذنشيدي،قمتهالعدواني!لبه..لدثصعبسوراالتقىويتلون..تلونالقل

ظلماوالسوهـللذيألظلمتزلزلطمماالمعتديرصاصكى،شكافانحكملالدجى.لسراديبويملأون

وصمته-التارليئجبهةعنتزيحوعاصفةجرحكمايارفجر.نبحنجريهمالحناأحمله"ماضي

والذمما.،العهدنبلالوح!ىتلقنقدماولاخطوانرتعشفلم،خضنارمماولا،لحدالحملهولشت

لهلسكمتعملاقالحلونشيدى
.......جماجمنانعطيه..أيارفجرمنينضرهامنتدريالسممررمالنا

لعماميثارقهمادىاللايين
..لبصى..كماألعطاءزالما..تموزفجريا!هرماانالفتحشبابيردومن

قافيةالروحذوبللنيلوهبت*-

"سالامهاطىصتعرباءفألمسهفجريعنالسترأزحزج

جموانحناضمتماالنسرلقصفهأوقظه1،صدريفيجرحك..بغدادالظلماتصدعبخطاهاواكبا5

ذماالكفاحابقىء،و!عروبةوالفرمااللفحلكنتهدأتولو

أفقفيشعرأ؟البغيتنازل

حملتالتيللكفالوردونحمل!درجتقدستينعلىطرفيأجيلعرماثائراسيلاالنيروتخلع

،حيثرمىالحبونفدي..السهاملناقدماولا،فيهاجدةارىفما

وشوشةحمدأنبنيرحابوفي

منشتعلالاحراربدمصذبحمنكتماالذيبالرللارضتفجر

وفيفيالظلمدي،اللهكنانةازدح!االعلىبقرابينلمذبح

والاكماعدنانمنالسهلوفيئيصافيةالنورخيوطالعيونتسمقي

هدأواما..الميدانالىالسابقونوعمىحولهامنغاشيةفقوألا

أغنيةالتاريخعلىطلعناأناوالاجماالروحبعضالخيللسيمنحوأ

الصممااعداؤهافليصطنع،خفراءلاهبةالروادصيحةوترتمي

عسحدهايبداحثورتناكالشمسخةصاهالسمعتدق)1(الطبول"أموالقمماالاغواروطنيفيتجوز

صدرهالطوى..الصمتروعةيا
والعنماالثعوكفيسقيالكرومعلىقسما....وانفتحيالنسروكورياتنبهي

لطيتهيمضيموكشاكالنهرخطماقدالقيدان،ت1السماوءلى
عربيعنبغداديىتمطيتاذا

صطدما-لماالصخرخطاهويستحث....،.".
والقزما،العملا!بكلنعرفنوهو!الردىعيدان)1(يلدرومد

بصحوتنا،الكبرىبالوحدذامنتوالشصماالزهوتسقي،القوافلاولى

.هما.العظيمفيالزحفجناحاقيهمابهاغمصتوقاحاتلتشهدن

الميسىسليمانالقاهرة؟أمماامالدهرسمعملءأمةأزمبمةالثامجنباتوخضبت

سريالحاجرفعةا!يد!ا()حمماولارعدالابعدتنطفيءلم

الطبقجطيناظمالشهيد)2(اببغدادالشهداءامحدامساحة)1(.الحميدعبدالسلطانالطاغيةقصر)1(
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؟0،ا-77؟؟/تبزونج!؟،!"-ءم-يرو-.--/--ألأ..-م-لام-.م

+++!؟يم"إ:قى!!+!،نيبم+فى!في!!-؟-عكأكأغ+-كأائمة--لفي!-

/إدكاخيخ!ليأ!؟أ،ئم!غإ؟أ؟73،+؟-بر-؟ير!ؤ،ففيإ+إ:41-!أد402

،+ابمفي+؟4*إ؟لالأ!!ور-*ب+-بمو3!"؟؟!:في"قي++!ء

:وافي؟،-ك!جس-+ب،.6*أ+في-ت"بخط،كأ7"7-3!قيتشفي!--؟ترر

3!"+!--عرم--ض+-ز؟!ش!في+ب!جمميز!+ج-.ت-؟قينم+جم!9خمه!ت!!(!! و؟غؤ؟-!ش7ءا.!-+؟-؟-خ!-ث+-*!؟!نن؟!5أ-!----ه!

-!إل+-+-،؟"+ب!،ج!حشأج-!د+!حر-كغكأ-!+بغ--!كأا؟!رز

-،،ش:!دس.س7:ا2+4برس!*1-برجباء!ل!ف--

د!--خ؟+/بيم"

+!طمد!ء!6؟+ا-و--/آشنخكهيببى!كا--ح!!ص؟ب-!++!!-

.-!خان!!+؟!طةب-؟سيب!!فيأغبرض،قيب-س!،!بحرخبئ-ب.-

بم--؟غقيكأ؟و7غ"لآقي!-!بر+6+و!لى؟خ!كأ!3":"يئ-بقرالر!لمرصعبط!الر،همهر

،ط13بم--ءس+؟بمطء!ا!------"؟-"!-.

دبم-"آ+لا-++ح!-تج+إ..-اء+خ

ج-!.007،،دط-+"تفيبرلم.+!م!ما؟ط-.---.لى

!ماوجدربما،بلليطمئن.سي2رفسينالرأسيطلبقدرام!اافالبنيانوثيقالقامةفارعشبابهريعانفيضابطوهو،افنتهـلموقف

(ننهمفياندالطووذلكاحكامعلىيعينهماالصغيرةالحقا!لقهذهوعلى،انفهفوقمقرونينكيفينحاجبينتحتالسود؟وانعيناءتلتمع

العسكرب!اكلوامربعصيانمكهمائا.لمستزيدزيادةنيصباغهاهـلتيالمحكمةهيئةحيالالمتهموقف،نحاسيةنجوم"لالةتبرقكنفيهمنكل

وفوق،القا"بموالنظمالدرلةكيانعلىوبالت!مر؟لابرياءالمواطنبئوبقتليطرو(نالىهذ(اضطرحتىالعسييالعمالنائبفيملياوتطلع

الاولىالتهمان.للثورةخانن...خاننبانيمتهماناكلهذلكالمتهمتوجهحينئذ.يديهبينملفاوراقبعضبتقليبمتشاغلاببصره

ت!دفىلان،بعضهااو،وحدهاعفيعليالعامالنائباثبتهاالتيرتبتهشاراتيحملالمنصةيتصدركانالن!،!كمةرئيسالىبنظره

تهمةليستانها...!للثورةخائنانا؟الاخيرةالتهمةبلافما،الحياةمنضباطوكلهمالمحكمةاعضاءالجالبينمنبهصويحف(وسمتهوكل

باحمماوتلمقالموتبعددوحيتلحقسبةهيبلالرئيسسيديياتقتل:وقال،الجيشفيوالاسلعةالرتبمختلف

سيدييامعجباناكم.يحملهجس!د*رضوجهعلىيبقىلاحين7الرئيسرسيدي

فريستهحولالشبكةحكم9علىالعسكريالعامالنلالببمق!رةالرئيس"،عليحكمكمتصدرواانقبلالاخيرةكلمتيلالقييديكمبيناقف

والفراسةبالعلملهاتزودهاللةلمقدرةائها!مهربلهاللنجاة.بتردلاحتى.ال!لمةلهذهالمسكريالعامالنا"لبوص!رصصركميتسعانفارجو

بي،العمالنائب؟شادلقد..!بالمرانمضاءوزادتاللسانوطلاقةالحياةفينيالاخرةكأنتوربمامحكمتكم؟ما3ليالاخرةالذة"نها

وان!اعيالثوريةبميولي،عنيا!مثرفةرزسه!بتقارير،بمواهبيمثكورإ.جهدهىموقدت-الىعني؟لكلاماوكلتبالأمسى.عها

بعدليحسنالقمةالىباطرائهورفعني،التقدميةالطريقفيالمئ!لالوقائعلجبىكفت،مثلي!تهميطلبهانالمحلابئ؟قدريستطيعالئيعا

(لقمة،تلكاصلفيليحفرهاالتي(لسحيقةالهاويةفيالقلأليذلكوقهد؟والرحمةالرأفةيخر،وبيالهفصاحتهباغلال؟لعامالنلالبوطوقه

النلالبلمقدرة؟حتراماهامتياخفضاني.للثورةخائنبانبىاتهاميهاويةخاطراانلولابعدهحكمكمواتقبلمحاميبدفاعجمنفيانعزميفيكان

جعلتئىالئي(لمشهوراليومعلحوادثروايتهواصدق،(لعسكريالعامطرالحطهذا.الفائةالليلةطوالتفكريعلىوالحئهني(لى!سرب

قدمهمالذينش!ودهمناحدصد!فيأبدأطعن2ولا،مجرماحوادثهبهاستتلفظالتيالكبرىالحقيقةعلىمقدهالعتما،يمثونيكان

هؤلاءببعضالشديدبوجديامامكملاعترلىأ.ليبل،عليللشهادةاذيالصغرىالحقائقكلاقوك،شيءكلاقولانالى،شظهك!

الموقرةمحكمتكمامماروي؟ن(ريدعهذلكرغمومئي.الشصد!صرالخدرهذاكان.الاخرة*يمهذهفيعرفتهاارن!نياواعرفها

الرئيس.سيدييا(لصضرةحقلالعيأختصأن،العامالنانببهاتهمني؟لثيالاجراممناكمر،اجرامابر

سيصي،ياحسنا؟الحقا"لقبرواية(بدأواناطيللاانمنيتريدونوبصوتبصراحةأقولهاانعليويلحلنفسيالصغرة(لحقائقبهذء

الوقايأيولكن...الوقائعبروايةشيءكلقبلسأبدا.حلاسأبدأبسادتبىوياالرئيسسيدييالكم؟للتاريخ...اقولهالمن.هو

والارضثهالسمواتخلقيبوملبدأتالسخريةبيتظنوا(نلولا؟بهاابدأاعترفانعليولكن.(لتحقيقعلىاثريلست؟.للشعب؟الاعضاء

،فلأبدابعيدتاريخذلكولكن.اليومبئلكتبدأالوجودهذاوقثعفكلبالتاريخايمانيمنحيرامامها،مثلالتيالمحكمةوبهذهبكماومنانيلكم

.الانامامكماجلهامنامثلالتيالقيامةفيهقامتالذيباليوميحالسباومظلومايئصفالتاريخبانيقولونالذينكل.وصكمته

علتوانبهايقومانيمرك!ي!تطيعلامهمةبروس!اليومذلكفيسيثواوهمالمعرفةقليلواومخد!ثوناماهمايامهمحاكم(فلتتهمجرما

التر!الفرقةفيرئيسيورئيسرئيسيغابلقد.مقامهوسامرتبتهاسترسللاانالرئيسسي!يياعليولكن..الشعبعناما.؟لنية

فيتولسبمالنيالواجببعاتقيفانيطوحداتهااحدىفيضابطانافيخدريعليالحالتيالصئرةالحقلال!الطسريعااصلوانحصرا

واس!تمكلىرئيسيمرضاجلهمنوالذي،بهالقيامكفاعةالاعلونالقادة.وبساطة،بصر(حةمحكمعكماماملفضهاوبانبروايتهاالغلاقتةالليلة

ذلكقتخطىهذاحثكببف.نائيةبلدةفيمهمةالىرليسيرئيسالحقلالقهدهأنالىالعامالنائباطمئناناريدشيءكلقبل

قوىشابلافيذلكحدث؟عنديليقفالكثاراعناقالساميالواجبوالى،عنقيحولاثبتهالذيالمتبنالطوقفيشيئاتضللنالصغرة
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للناثبتبينلاذالحقكلفيهتقللمانهاالا،حقاذلكقونهاوكانثورتنافيهتسيرالنيوالالجاهالاندفاعواضحالارادةماضيالشكيمة

لاسلىغراحداان.اناخنتهااتيالثورةهيمالمحكمتكمولاالعامالواجبذلكماهيةفياقصللناني.ثورةفيلاننائم...المقدسة

مخلصا.لهاازاللاانيوتلكخنتهاالتيالثورةبينيميزانبكطيعفياوردقدانهبل،ذلكمؤونةالعسريالمعامالنائبكفانيفقد

سلمىتقلهلمماعلىتقوملكملارويهاوففتالتيالصفرةوحقائقي.لاعلينالقادةمنوثنلإكأشفاهاتلقيتهاا-لتيلاوامر4نصوصحرفيتها

فياناعلمتهم!اعلىتقومانها..الرئيسسيديياامامكمشهادتهافيستقومكانتفرقتيتعسكرالتيالمنطقةهذءفي.واضحاواجبيكان

أعتر!كنتاذاثورتينبيئ،لتمييزوعلىاذعصيانليومالسابقةالليلةعلىعصيانسيقومبل،والوطناللهاستغفر....الثورةعلىثورة

واالثانيةخنتبافيأ،صمانالاباءكلآ!سفاثياحدأهماخمنتبانيفبضةتحطمهانيجبكماالعصيانهذااحطمانعليفهـان.الثورة

وحسبي؟اخونهاولنأخنهالماتاالحقيقيةالنورة.امرهافيتهاونتيقومالتيثورتناافبلا!مؤمنالشكيمةقويشابمثليلضابطبطاشة

0..لهافداءسيكونمنيالعسريالعامالنائبيطلبهالذيرأسيأن،تعوضلاالتيالعظيمةثورتنافرصةهـنها.العصيانهذاوجههافبم

بلقب(سمهااشنقولااسرتهاباسماسميهالاو(نا...سلمىعجلةفييضعمنكلومنواخربينوالرجعيينالانهزامينمنللعلاص

اكمرهيبل.خطيبتيالعامالنائبوصفهاكماهيسلمى.الانسةالمبتدىءالضابطانا،انيانتهىوقد.مجرمةعصاالثوريالتقدم

محكمتك"ساحةان!حبيبتبملمي..-الرئيسسيدىياخطيبةمنالفرمةهذهفيبهاتحطملثورتناىساعدلىأعيرأننترف،الرتبةالمتواضع

سلمىولكن..الحباعترافاتتسمعانعلىمعودةليستالموقرةامامكمالعسريالعمالنا"لبقال.الحثالاتحثاله،السفلةاعداءها

ذلكاليس،باسمائفاالاشياءلنسعيبالثورةأقمناانماونحنحبيبتيالانهز؟ميونوأنكمثفالععيانفنشب،تمقدومهيأقوقعاكانماكلان

عنواحدةمشاعر،واناسلمى/،قلبيناتعمركانتالثورةقبلأصحيحاالمماعدانالا،المرثقبةالعظيمةفرصتهاللثورةوالمخربونلااتيحتوالرجعيون

عنمتماثلةافكارراسينافيوتدورالشعبومستثمريالوظناعداءبلوتخافلتهاونقد(لقاضيةالضربةويفربيبطشانعليهكانالذي

اولئكمنللخلاصالشعبيسلكهاانيجبالتيالصحيحةالطريق(لعامالناكلبعليحكملذا.ساعريهوالساروذلك.وانقلبتامر

تلقنمدرستهافيهيكانت.حريةولبلوغهوالمستثمرينالاعداءثورةاي.للثورةخائن...خلألنبانيفوقهاووصمنياثيممجرمبماني

الوطن،لحمايةجنودياهييءقطعتيفيواناالوظنحب.نلميؤاتهاالواناهناكانعلىتقومالصغيرةحقلالقياحدىان؟الرئيسسيدكطيا

قمومها،فيلاشكالتيالثورةمنلمحةمنيايعازوكلمنهاكلمةكلوفييوضحان؟لعامالتثبعلىوكان،بينهانميزانيجبالثورةمن

انتصارهاوحدالثورةتلكشبتفلما.الوطنسبيلفيالشعبثورة.الشعبثورةانهالكملقالانن.اناخنتهاقدثورةايلمحكمتكم

مصرينابينالخطبةعهدوحدممأباثنركمائرينوسلمىانا،قلبينابينفيانالادلهتعوزهلم(لعامالنائبفانحالكلعلى....حسنا

كناانبعدحبيبيناصيمحنابالثورة.؟مرأتهستكوناننيوال!،ةكرجليعوزهلموكذلك.كيزاكن!امنهافس!وصمتههبماونيتهمته

مننفنرقانلنامقلىراكانولتر.الزواجءلىتعاهداشابينغيرلسناالىليتق!دموايتطوعونالذينالشهودمئاتلحشدشاءفلو.الشهود

وسلمى،انا،فاصبحنابنموهاونماالثورةمعحبنا.شبالتقيناحيثالنائبولكن.وانقلاببموتامريوتخاذليتهاونيمنرأوهبماعدالتكم

الثورةميدانفيوكندينصراحةمسيونتناقثسونتحادثنلتقيعداميمااليكمقدم...انابافيعاجيواكتفىازعاجكميردلمالعام

لمعنىمناكلمفهومفيتباينابينناانلنكتشف،معاالحبميدانوفيواحداشاووولاليومذلكفيالباشرةاوامرلىتلقواالذينمرافقيفسهادة

وراءشيئابالتوضحاخذخفيفتباين.كذلكالحبولمعنى...النورةمقدرتهعبىالعامالنائبالىبالتهنئةأتقدمانهذابمدحقيمناليس

نمتسلانالى...النهايةهذهالى،وسلمىانا،بناانتهىحتىشيء-؟و!قهوبر(رو

ضذيلالتبايناكان.الشهودموقففيوهيالافهامقعصفيانا:امامكم:الرئيسسهدي

التيالمجيدة(لثورةانارىاناكنت.الرئيسبأديياالامراولرصتولقد،الحقنقولانهاعلىيم!بنامحكمتكمامامسا!سمت

للشعب.الثورةان.نرىدكانتس(ما،للوطنثورةهيانشعببهاقامالموقرةمحكمتكمنجبرمحاكم،اعرفماعلى،هناك.كذبتومابيمينها

قرقانحسبهكنا...بةوكانت،كنت؟والث!سبالوطنبينفرقواي،ثالمحغيرشيءولاالحقكلالحقيقولىانعلىامامهاالشاهديقشث!

..الهينالفرقذلكانتهىاينالىانظرواولكنهيناضديشهاد.نهاتقدماـنقبلالقسمكذلكقسماادتكانتسلمىأنفلو

بينمااستخدمانتعودتقدعسكريرجلاني.الرئيسسيريبقسمها.برتماوانهاكاذبةيمعهناحلفتانهاالقوللاستطعتاذنامس

والقذائفوالنارالحديداستخدم:المعنوبةغاياتيسبيلفيمادة-منيصيهـينانافعلتهماحقاروت.امسكلهالحقتقللمسلمىانذلك

،(لادميوناخوتيوهم،جنوديوحتىالمممورةوالقرىالجرداءوالادضوحد(تيرشاشاتناداوجهلمحلمبهازودتالتيالصربرحةالاوامرخالفت

نشاتيليست.الاعلىوالمثلوالمجدالظفرالىالوصولسبيلفيلافتاتوبعضالثورةعاىحاملةالشمايةالاحياءمنالقادمةالمظاهرةالى

والروحالمادةعلىالمعنىتفضيلالىتدمعنياتيهيوحدهاالعسكريةعلمتحملكانتالتيالجموعالىوجفتهابلالشعاراتبعض.لحمل

ميهاالروحبانروماامئتامةمنلاليذلكافعلانيبل،ا!جسدعلىالهاماتتفلقوسواطبرلنتشقو(عمدظللخنقحبالامعهاوتحملالثورة

الذكراو(لشجاعةاوالجودمثلمجردةمعانيوبانالجد.مناولىلمولكنها،حقاهذاوكانهذاسلمىروت.الحنوبمنقدمتوهـلتي

فاذ(.نفسهاالحياةمناوالبقاءطولاوالمالمناسمىهيالحسنسلمىروت.العصيانلليةالسابقةالليلةفي؟ناعملتهماذاترو

؟لوطنبينالتفريقالىالامةهذهالىالمنتسبالمسكريانا(نسقتنحوأندفاعفيفيهاسركنتالذيالاتجاءعلىالمغاجيء؟نقلابيحقا

اكأسارانالطبييفمنبينهمااخ!رعمنسئلتثمالشعبوبينماذاولاالانقلابهذاكانلمحقا.نرولمولكنهاالجدبدعهدناغاية

الماديةللكميةالمعنويةالقيمةهوالوطن(نذلك.واقدمهفافضلهالموطنالنائباعطتسلانثم.الأنفلابهذافي،سلمى،هيدورهاكان

الوطن.ويحيانموت:نهتفونحنالصغرمنذ.الشعباسمهاالتي،للثورةخائنانيقاتحينمامنهاقوىليسمسشنداالعسكريالعام
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الساعاتتقضيوانثيأدىممرليليلةكلتزورليانالى،الكبرتملمناوشبابنافتوتناوفيصنانافيإ..الشعبذحنأذحنمن

عملىقطاعفي(لراهنةالحالتطوراتفيتناقشنيمكتيبمفيالطوالالوطنسلامةسب!بلفيوبحيواتهمالافرادبغاياتنضحيانعلىوعملنا

سياسيا.هيعليهوالمشرفةعسكليااناعليهالمشرفالقطاع،وعملهاوهم،الاؤرادرفاءيبيمناانعليناعرضانساناانفلو.وعلائهوحريته

فيكثيرمثلمافعلتمكتبيسلىزارتالععياننهالىسبقتاليالليلةوفيالروحيةقيمناالعبباومنمثلئامنبثمنيقبضهوسلأمتهموامئهم،الشعب

خطةفيلانحدثنيوهيبها.الحماسهاستبدت.الفائةاللياليمنثورتناثرنالماذا.هدحوراخ!سناورددناءوجههلصفعنا?لىاذن

عيناهابرقتحتىاصرالىهاعلى،منيتوقعيخرعلى،وتطلانبمالصباحوا)رفاهير.نونناكانواانلأسعلىثرنااننا؟الرئيسلىيديياالكبرى

كماسلمىعينيان.الاقدامبفورةفامتهاواسشطالتالتصميمبالقالىيرسعونرايناهملاننا،الشعبحياةمستوىفيالماليوبالتقدم

وحشيتانهمابل،واسعتانعسليتانالرئيسسيديياشكولالاحطتماعماقنااعمافىوفيثرنالهذا.وكراكلتهالوطنعزةحسابعلىذلك

باصزاعدرهامنهاينهدلفاءمعتدلةرهيتمكماوقامتها.الاهدابطويلتاسلمر!اعماقىاعمافىفي.الوطنويحيانموت:القديرمشعرنايعيش

فورةفي،عنرلبمكانفما.رائعنمشيقينساقاهادونهاويلتفمفرياولكن...اعمافياعماىفييحيشكانمثلماالشعارذلكييشكان

اهصربيديم!فدمااتأولالا،بناالليلواغراءوحدتناوفيالحماسفحرةتالاربع*رشجهاتمنثورتناشعلةعلىهبتنكباءرياحا

المجشعتين.بشفتيشفتهاالمحموفنشوالتهمنهديهاشموخواحطمخصرهاماالوطن:قالواالبدءفي.الشسبعلىوسلطته(اوطنءنالش!علةنور

صباحفيانفذا(نبيننااتفاقعلىلاهبةبقبلةفختمت..فعلتولقدشيءبعدشيئاتتضحاخذتشعاراتهمولكن!سيانانهما؟(لشمعبوما

قيادة.ننفين!ااجلمنانياسندتالتيالسياسيةالخطةتلكالغدفاصبحوا،؟لحريةنقولكنا.يريدون(لذيالمئحرفاتجاههاوتأخذ

مريضاعنهافيهاشيسيغل!انبمد(لجيشمنهينةليستقطعة.الشعببرفاهينادونفاصبحواالوطنبعلاءننادكطكنا.الخبز:يقولون

نائية.بلدةفيكطيرةمهمةفيدئيسيرئيسواسندكلييهتفونفاصحواالنصرحتىالنضالنعنيونحنبالجهادنفنفكنا

هضمتهاكيفبل،البساطةتلكبمثلالخطةتلكبتنفيذقبلتكيفانساقوامناكثرما.والتبببةوالعبوديةالنليعنونوهمبال!لام

كانذهنيانذلكجوابأباسرارهامعرفتيلضةفياقيئهاانقبلمن؟2يفعلونمامغزىيدركونلاوهم(لمستحدثةالشعاراتهذءوراء

نهديبينبالفرجةمعلقاكانبعريلانالببلمنالساعةتلكفيعشتتاالشعبثورةانفيتناقشنيكانتبأنانحرافهابدأتالتيسلمىهؤلاء

الحماسي.حديئها.نحدثنيوهيمالمرياضيقميصهازيقمنباديةسلمىالثورةخنتبانيتتهمني(نالىانتهتثمو(حداللفظتينعدلولوان

ذراعيبيناضوانيايتقلبكاناف!مهاو(ناسلمىجسدانذلك.جواب.قولهاولكن!للثحسبخائنواناللشعبالشعبثووةهيالثورةلان

جسدي.منخليةكل؟لىشوفىفيكافتمنهخليةكلينبيليلتحمقبلاما.مذهمحكفنكموفيالرئشيسيدييااسيالايكنلمهذا

شفتيتحرقيظلتانوالحرارةالقوةمنكانتسلمىقبلانذلكجوابالحبيببنطلهاتنادينيكأفتسلمىفان،اقصدالعصياقيومقبل،؟مس

كماالخطة.العادمةوالمثهوةالفائرالممعروفيفيوتركضالصناحالى.بشقنيشفتيهاوالتهمبنراعبمقم!اواهصريديبيناضمهاوانا

الععيانسيقومالغدصباحفي:واضحةهينةكانتسلمىليكلصورمااسييءانالاناقولهممااريدلا....الرئيسشبعيميالافياسمحوا

العصببانذلكاقمعانالواضح(لهينوواجبي،المقسمةثورتناعلى(لمبيتوانا.امى(ولاولوخطيبيامساولحبييتيسلى،سلىالى

كنتماويقينا.قا!لمةبع!االثورةلاعداءتقوملئلاوجبروتببطنتىفانها،سوءاكانولوسيسرهاسلمىحقفياقولهماانعلى؟طمئنكم

اقومخىلا!راءولامنهالتشجيعولاسلمىمنايضاح(لىحاجةفيمديروفيهدفعهاالذيالسييلفياندفاعطشدةعلىدليلاستتخذه

الىاسئدتانبالفخراشعرنفسياعمافىفيكنت.الواجببذلكالر؟وسفي.الخمرةاثرمثلاثرالئفوسفيللثورة.السياسيوجدانها

رونير/الذين،الأجورينالخوتةالجناةالعصاةبهؤلاءالب!!مهمةوبم!منهوسكرتبهفانتشتسلمىنفسفيالألرهذافعلوقد

انجي.والفسادالرجعيةعهدالىبالوطنوالعودةالئؤرةشعلةاطفاءالعلأمةاخذت.خطيبهااناوحيانيالحياةفيجديداساوكابسصلوكها

جري!ت،مهـادنكابمحاولةفي،المشهودبال!ومعليهمؤابضابهمسأفتكءلمىتقابلنيسلمىكانتحئلهاتكنلمجديدةبسماقتتسمبيننا

مظاهرةبصورةسيبدأعصيانهمبأنمقدماأعلمكئتفقد...الشئعاءم!تمااذاخجلاالخمريتانوجئتاهاوتحمربخفرونحدثئياستحياء

تقببلعمببةالىبدئهامندقا!لقبعدلتئقلبمهيأةولكنهاسلميةتبدوحقالاخرعلىمنالكلزوجينفيهسئكونالذيمستقنلئااحاديثنا

علىايديهموضعمعروفينلاعوانيتاحانمنهاالغايةوندببرونذبيحاسيراناظللتلقد.الثورةبعدحدتذلككل.القرينعلىالقرين

هذاكل.المقدسةالمجيم!ثورتثاعلىوالقضاءالعلياالمولةمرافقح!باةكلمفاسدلحياني،العسكريينقاد.فيواوامروفرفتيثكئتي

ليساننذسيوفيبهمعرفتيعلىنفسبمواهنيءمقدمااعرمهكئتورءتوىالىتنحدرلمعليآئهافيظلتالمعيبريةمفاهيعيولكنجئدية

ؤاكفي،سلمىولكن.اعرفهمما(كثرالمبيتةالمؤامرةعنحقائقمنالثورةبعدماتطوراتفانسلمىاما.؟لوحولفيتمرغتولاالارض

الممؤولاطلاعتريدسي!سيةكمسزولةواجبهامنبدافعشاءت،الليلةاناالركتهاجد/بةاشكالاالمفاهيمهذهفاخذتالعاطفيةمفاهيمهازلزلت

عنشيئاتكتمانتريدكحبيبةعاطفتهامنبدافعأوالمخلصالمعسكربم!الغبطةوبينتطورهافيسلمىانطلادلسرعةالدهشةبينقتركنئي

علمبهاليكأنماجديمهامورعلىمينيتفتحانشاءت،المولهمحبهاسيديياانتم.بهاحلماكنمالممفاتنهامنعلياغدرزقدتطورهالان

حقيقةلهالغدفيسيقومالذيالعصيان(نسلمىاعلمتني.مسبقفيالضابطحياةجفافتيركونعسكريونالاعضاءسادتيوياالمرئيس

أعداءمنمهيأبداوانو(نه،رؤسائيمن(بلغتهاالتيالحقيقةغرمصبربها.بتعلقمهمةعاتقهعلىملقاةوكانتمستئفراكاناذ(ثكئته

متقنةخطةولمحقالثورةفي(لامراوليمناصله!يمدبرهوالثورةفدير؟نقبلعرمهاحينالحييةالمعلمة،سلمىولكن.ودولةنظام-كيان

تفاصيلها.بكلسلمياعلمتنيآلتذيرمحكمة(لوسيلة،فجدكانتهذ.سلمى،راسهاإ،اعئيالشعبثورة،الثورة

-111الصفحةعلىاشتمة-ادسياسىالنفوذذاتالشعبيةالمنظمةفيشأنذ؟1عضوبصفتا
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جمطعلىفيشفتىجدوولهإستهانفا،س!هاكذلكسإلفكآللفحكارحهيلاب!لردال2تتململطعبمنرفانل3مرطههههديهيكلهي*هيا..-،كده!-يهيمي*8 فسفكنت.وتفاصييل.خططهاوبحججهاسلمىباقوالطخوذةتزاللااول"لن

.........-22الصفحةعلىالمنشورتتمة-
دقيعهكلوكلاحرىلعدوأحدءالدقائقمروراسجلقيادمما

المؤكدةالخاتمةالىيوصلهاوالذييخصهاالذيالخطةجزءانفذكنت

الذينبانهممسبقاعليهممحكومفريقاتهامالشعبابئاءتذبيح:المبتغاةهيالغدفيستقومالتيالمظاهرةانعبمكانتالمحكمت.الخطةتلك

..ومصرهمستقبلهعلىوتآمرواالشعبظنراوكلفتالمسؤولهالثودةسلطاتسرابهااوعزتقد،حقاسلميةمظاهرة

برزالخطةتوقيتفيبالتأكيدموقعهاالمعروفالمعينةالدقيقةوفي؟لولاءللثورةجانبشعاراتهاالىتكونانعلىاثرفاءالمواظنينمننفرابها

الشإرعاخرتقعالتيالساحةعطفةمنوالسواطروالاعمدةالحبالاهلوالتحد؟تالسلوكمىالانفلاتومظاهرالاخلاقيفيالاباحيةبوادراستنهـار

حلوقهموفيالاحمر؟!هياجأعينهموفيالاحمرالعلميحملونالرئيسيالامةفيالاصيلةالعقا"لدالىبتوجيههاالمتطرفينبعضبهـدأالتي؟لوقحة

عنالسلمبةالمظاهرةجموعتفردد.ا!رجوانيةالحنقمرخاتستقومهكذا.اع!نهايومبقوةالثورةبهانادتاقيالعلياالمثلوالى

فنقاربينتجمعواانا!رادهامئاتيلبثلم؟الهادئةبخطاهاالتقدمسلطاتمن،سريايعانرانهولوبايعازهالغدفيالسلميةالمظ!رة

جنوديفصائلالىأعينهموتحولت،ذئابجقاعةهاجمتهغنمكقطيعالىنفسهاالسلطاتهذهمناخرايعازاثمةولكن.المباركةثورتنا

ولكن.اوامرياـنتظارفيمشرعةاس!تهم.بحملونكانواالذينالمسلحينولكن..مثلهابمظاهرةهذهالسلميةالمظاهرةوجهلمحيليقفوااخرين

أؤرادها.فاندفع،ضدهاتطؤقاناوامريانتعلمكانتالذئابجماعةماضيةاسلحةاستوبةالشعاراتبدلسيحملونفهـم..سلميةغير

الذيالادمياللحمنحوب-واطرهمويلوحونواعمدتهمحبالهميجرونالذينالثورةفيالتطرفلاعداءكلهامعدةللشنقواعمدةللخنقوحبالا

.!نهي*ص*!س*!لأ!!لأيلا**!*!س---*يمحينيبدهالهينالواضحوواجبي.السلميةإلمظاهرةفييمشون

يضحصر:فهو،اتصورءكنتمماواهوناوضحوهو،المظأهرتانتلتقي

-ارالمدارهـبلبئأق؟اتمو(فاذاالتصرفحريةوالحبالوالاعمسةالاسلحةلحاملياتركانفي

:3676!.مى.رباصالممصاحةالعبلىبنابة:بعينهمرجالىيقطنهابعينهاثورتطويقفيواجبياداءهـلممتمهممهم
.:رىوتسببواالتمردوهيأواالعصيانائارواالذينهمبانهممتهمون

**

ص!نج!*صمم!!سجمبصلرنحه!صظ-دزسففيدردضقمهأ؟تتغث.لماذاتح!الاالشع!فثورة..الشع!.ثورةك!االشعب
*اب!اءميهايموت،سدولامجررهالعد!يسمكورالهدلد.المجرره

*؟

هـلمسام0،سيكون،وبالشعبوبالوطنبالثورةيؤمن(لذياناوأنا،!ابنالهبدماء لم!...!-101-1فى5ء5:غصولهااتمموانالغرفيالمشرفةالمجزرةهذهاحميبانالفخربى
ه!دطمورملىع!!ح---------!لوعلبرءف-كاصءأالرجال!لاءأسدموأنالثسب-لثورةباقنكرموءلمومينرجالراعتقال

----*مشرقغدمنلهياإ...والتقطيعوالخنقالشنقادواتحامليالى

ضصش-ت!شتكأ!أدهي؟لىويفتحضمريويرضيرأسييرفععظيمايومانيبالنسبةسيكون

"-.حى"طهـليهيرق:..بةرائعمستفبلبرو؟بة

صقظهمس!ألم:توقيتهافيدقيقةالمبيتةالخطةالهالتاليالصباحفيوأنطدقت

ا*.:علميرفعونالمسالمينالناسرجموضاقبلتكيفبعينيورأيت.واحكامها

..!:الوطنوالعزةالحرلةشورمتقدةالثورةشعلةنظلنالى.13وفدعوالومح :والمحديوال!حللالاباحيهدسالاهراطسسكرلاما!ووراءهالموره

-.:11:التىت1الشعاركانت.الوطنارضعلىيعيندالذيللتن!عبوالكوامة

-!.اظ؟اصولهـم!ترتدالذينعميوألناءاخواننهملها3يقولونالذينالناس.وكمان
لم-!ير!واعمادها،اعما!لعسيمىلحملالبمالسعارا!هي(لمطاهرءبهـادادى

."."ءاسفأالجرنفوسهموفيا!خلاصقلوبهمفي،اصليمنهاالتيالارومةالى

م!!ءامم!.ع:كللىى1*.. ؟!ا...*بجنوديمظاهرنهماحعظوكنت.والصراحة؟لصدقىالسنتهموعلى

ممندل!حس-....-.---.-:بز::-.:-ء+

-.---..--.-7.----.----؟.اهـ!ا!مارد!سا:انوالىوابنا؟هماحوانهمهمالجنودهؤلاءانالىمطمئنونوهم

--.-.،:عبر.مقدسافهموحمايةلحمايتهـميحملونهاانمايحملونهااتىا!سلحة

**"أوافتظرالمتظاهرونيعلمهلاماالخطةمناعلمكنتالجنودمائدانا(لث

لة..--خ-إ::.:بز".-.بر.+ة"نر..ة.-:خ---!حماشىلاسعوالسواطرعوالح!الالاعمدةاهلحموعلرذسى1السارع
احر؟مى؟لكاد4الساحهعطعهكيبعدهاسمبرراليالد!ال!كلرور

الث!1!حمتا!ذ!مىحصي؟.(لمخدوعونالمسالمونهؤلاءضحيتهابقعوتقعانلوئكالبماجزسع1ءث

بمهء-.،المجزرةسبصالتيالدقائقتلدخى؟الهينالواضحواجبيح!والى
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احيانا.الذلوجدتانهابل،الاسىالاالطويلالعمرفيتجدلمالكنبرةناظرعنكتيفةعصابةتنجابكما،حينذاك.امامهممكوماوقف

وكان.الببريموتكمافراشهعلىموتهمن،متألمالوليدبنخالدتحسربصرنيعنيحجبكانالذيالغليطالحجابسقط،العمنبنمعصوب

ناقبلمارنغومعركةفياوآركولجسرعلىقتللولنابليوناعزشفتيهاطعمومعسولفحيحااصبحسلمىانفاسلهاث.النورءوالحق

سنتفيلوهدسونيدعلىالذلاوروسياسباسبفيالهزيمةيذوفىسلمىقدتلوجم!ن1اللحظةتلكفيوتبينت،زعافاسمالهاتيفيانقلب

الثالثةفيالاكبرالاسكندربيتةمنفعلااحسنارىلاكس!كري.افيهيلانهلتستذلهشمشونذراعيبيندليلةكتخاذلالاكانماحه:!مافيالمثير

منعودتهبعدبابلفي،نفسهغا.باتاقصىوفيعمرءمنوالتلاثينالتيالشرسةالذئابمنظرامامسلمىسحرتلاشى.وتستعبده

اقصىفيواقفانفسيارىشانيضالةعلى؟لانوانا.البعيدظال!رواصترخمتتقديسهاعلىربيتالتيالساميةالقيملتمزقانيابهاحددت

بها.الفخرشديدانابخيانةمتهما،مآرببمذروةوءاىنفسيغاياتانتهىاينالىاللحطاتتلكفيتيينت.فدائهاف!بقائييومكلفي

ولكني،لمولدهافداءفاكوننشبتحيناثورةفياموتانيمكنكان؟لصحيحايمانيفي؟نا،سلمىوبينبينيبدأالذيالضئيلالفرق

منالشعلةنوروتنقيةشعلتهافيالنارنغحاولتلانيالاناموتسبيلايثاريفيانا.بالشعباءمانبانهزيفاتدكيمافيوهيبالوطن

،الحياةاكرءانيقلتلوصادقالاأكون.والارجاسوالرمادالدخانالغدرطربقسلوكهافيوهيالكريمةالغايةلنلوغالفداءحتىالتضحية

اعصابي،فىثائرةوتكهبنترايينيفيتتفجرتزاللاالحياةقوىفانسقطحين،حينذأك.البعيدةاتبالغاياالدن!ئة(لوسائلوتبريرها

فبىيرخاهـاحدالمالحياةحبانفأفولعود1..؟!الاسىنفعماولكنالوحدةالىومناثراصريحاامركطاصدرت،بصيرتيعنالغليظ(لحجاب

قريحالنفسطيبالاسىبرغمفاني،شئتمبماءليفاحكموا.الحي(ةجماعةتحصدرشاشاتهافانطلقت.الساحةمنعطفعند.نرابطكانتالتي

.-"الض.يرلقد،نعم..وسواطرهاوحبالهااعمدلهاالارضعلىو.فنثرالذفاب

الىيعودواانلقضاتهالاركاذفسعندفاعهالهتهما"ئمالمكلماتوبهذءانيولهفنىمحكمتكماماماقفالاناناوها.انابامريذلكجرى

ذاهيتاخرولم.حكمهمءليهيصدرواانقبلوضمائرهبماففسهم؟لحقةالثورةليستانها؟خنتهاالتيهذهثورةاية.للثورةخائن

المتهمبرمييقضي،قاطعابسيطاحكماوكأن.الص!ورعنطويلاالحكمثورةسفاهااسموهاالتي.نلككانتربمابل...بدميافدءلهاالتي

.الموتوحتى،بالرصاص.الشعب

كعجيابال!ملاماعبد..الاعضاءسادتي،الرئيسسيدي

فياجدلنانيانااعتقدهوالذي.نيالرحمةمنكممحاميطلب

عسكريونانكماعرفولكنبمبهذااعيبكماني.فحسبوالا.رحمةقلوبكم

ذصظآا-شخصيماانا.ضعفالواجبموضعوفي؟لسمكريعرففيوالرحمة

اداةالىفحولوهاالمقدسةالثورةعلىانقلبو(الذيناولئكارحملم

-رصاصفاطلقت،التيعيةالىبهاالشعبيجرونوربقةماديةاستثمار

نادمغرالانوانا.دمممن؟لارضوصبغتصدورهمفيرلثمانذ!انن

انفسكمحدثتكملو،بيرحمتىفائلذ!ك.فعلتمافعاتانيعلى

فانفنىاليوما.نهامانقررتحين،امى."وضعهاغيرفيستكون،بها

ه!.مناكسبهالذجممامانفسيسالتأمس،؟لصغيرةحقائقيايديكمبببن

حباومفا.شهاالحياة(حب،الشبابن1عنفوفيشابانا؟..رحمتكم

يعدموالنالذين؟ن؟الحياةمياحداالح!ياةحبخلدهلولكن،عارما

الذإصاوالعسكريالعامالنائبمنبطلببشنهوااوبالرصاصرميا

.-الغوغاءجماهبربالممواطإـ؟يدييقطعوااوالتلفوناعمدةعلىيعقوالن

باهـ-بكبه!ءر!ا!ىلف،،1

ررلج!ع!1اهـء،القطاراتاوالسياراتحواذتفياوانودحتفحتماسيموتونالمثارة

لنفسيلخيلت.الحياةمنطربهمنهـمواحدفضىوماكل!مويذ!بون

البىضاماطايقاحراالقاعةهدهمنخرجتواننبراتموتنانهمامسى

؟الانبعداحيإهاالحياةماقيمةلنفسيفقلت،بدراعيحبيبتيشلمى

فدر.فيمنوتنععى-بالدنيافعل!يمنلزيدتابعةمتالاعوابمعليستمر

لرجم!يىص؟.،،لمجىرعماصفا!1لمحرصضى*الط!ي!!ثاصصرحمهستكون.زبر*ةنفدلراج،ضطفيءكماانطفىءانالىبهاالتصننععلى

ولكن..جافيالى،تحبنيفزاللاانهاامامكماعترفتالتي،سلمى

ص!يا.مر!اء(ورصف!ءصاصضسصف!روحهـا..روحبلاجسداليتكونانها؟الانبعدسلمىقيمةما

بوانؤمنكناالتيالساميةلملقيمتنهرتحينالتلاشيحتىتضاءلت

...بماجمماامرل!امئ!،ر!قيكامرودىقؤىفىعرف!نكيراتنساءاجسادكماحدالايكونفلنجسدهااما.معا

احب...لا.الفتهاو(زديادجدفهابزوالسحرهايزول،فوتيعنفوان

--ى-+والنفوسكل.بهاالتممتععلىالقدرةذروةفيواناالحياةافار!أنالي
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3.7.حد33-:!-ص-.د!برسكاد7ت--!!ت
!سسى!س!سى----صى*+--نذ-."بز-د:تم!ممؤيم-خ-*؟!-كأ

زرجمئ---فيبر..---.خ-7.في5صأ

/+لافي.!حكل!--.*حح!-فيلإرزش--*--*--فيزر!تجح!*ح!ثيدع!طل!ص!ىصص!طلر!ءلررصوو"ءاا

!!-.-..ء--*!لآخ-+1.؟بمنن-ء!!-ةرز!إلإ*قي!ؤنر"!لإ؟.

ا-..عحور؟-رر-ذخث!!جمجبما!ه!فيف!حثروه!ح5*!قي!*قي-

!003-ءدخ؟-ئجج!كل!حم!**!!ين-لأ--ح!ح!كه!ك!لأ

بمترزر!"!!:إح!-!!غ!ح!!!!ء*!الر!جم!لدي!كأ!ك!

!2!.-!!--*"--في-!سنعسحم!صس!هى----عىأ
ا3-6!-كا33.*!غح!!!ينتنكأ

--أ*"لأى؟ير6.-!!ى.

مع،محلياموضعياتفسيرا،اخرسبيفطراجم!وفي،اوعرافىفيالادبيةوان،الغراؤفيال!ثوريللادبالعامةالخصائصنحددانهناعلينا

والمصط!تالالفا!اوهامتضفيهااتميالغريبةالاجواءبعضاضافةالعامةوجهتهتبينانولنا.تفصيلاتهلونالرئيسيةمعالمهالىنشير

العربية.-العراقيةلأبشخصيةالحقيقياأإيانيبالنهناقلهالاعلاقةالتياأإفيالمقيلةالمفغثيةبانينثقاهاتنتئباانلانستةيعنئناذ،الراهنة

المرحلةهذهنعتبراتهو،كلهذلكمناصالةاحيرورا!ران-يستطيع!وقد-بعد؟حديستطعلمطالما،الادابمنادب

الح!تموصولةمرحلةالعراقيفيالممرييا!دببهايمرافيالتوريةاتجاهاتهاالىليشير،الفكليةبا!نواءتتحكماـنيالقواـنينيستضف

اجسبيةننياراتافلرثودمحضليستوانها،سنقتهاالتيالمراحلمع.الحديثةالعلميةالارصادفيالجويةللانواءاليوميشاركما،وتناوحها

من،ترهلىوما،كانتالتياراتهاتمكاننومنااشامع.محارضةللادبلرإلشناخ!لمننتبيئهااننستطيعالتيالحقيقةانعلى

وغيرهالعرافىفيالعربيالادبفيوالتعميقوالاخماب"فىلراءمحواملالاديباخذالذيالصارم*لتزإمهذاهي،العراقفيالمعاصرالعربي

تفجرت-إلتيالاصيلةالروافدهيلحستانهاالا،العربيةالاقطارمنمنضربأوتمردالى،بعدفيما،تحولوالذي،نفس!هبهالعرافي

اإثرلىةبسعةتتسخ(تيالمىديكة؟لمففريةالادتجاعاتهذهعنةا"دافعةقوة"وشكغن،حينل"توقع"شكمإيتننذالذمذالإخرئبالنزوع

.الييوموالتمردواوجاعاوفلرمنديهبمل،المجتمعقإبفيرإبةوشكثبن،هئترحينا

!اوالمفكرونالادباءفيهايستشعر،فراتالناريخأدواربعضففي.الاحيانمعظمفي،واوصاب

انحيالواإعواعن،وحسطأإدةفيهاخطيرةاحداثعلىمقنلةشعوبخةالادببأخ(لقائلةالبديوية،نناقشاو،هنانؤكداغيلنإولمس

يتحولالنيالحواسماللحظاتظكمنيفنربالشعوبهذءفيهفعيشالعربياطاوهافيالممريةالثورةمنلايتجزأجزء،العراقفيالثوري

الىرجعناولو0تزولانينبغبممعقولةغيرحالةالىالواقعذلكويهاما!يبقدر،والتصفية؟لقلبفيورنحبةوتمردثورةهيوالتي،العام

نالرأينا،العالمفيالثوريةالحركاتجميعسبقتالتيالفترات.منفصلغيرمتصل،عضويتطور

العربهذافيهانساءقدبأسرهاالفكريةوالمنىسسافوالادباءالمفكرين!تهفيظهورهاتفسيروما؟وتبرعمتالثورةهذءتطورتكيفولكن

روحيةو؟ستأتاباف،التككيرمنعديدنمطعنهننت!االذيالشعورمن؟المرحلة

،واللبمالثوريةالروحو2الثورجم!بالحساليومندكوءالذيهذا،هيمعينةولا،والجبشالادارةكيالفسادولا،السياسيالتاريخقر(ءةلا

بهتخكإراود!بافيعئنرواإناسمعنسرالإامنالقرنيناءادباعوهيدكأناضار.بةاالبربربرةولا،هلمكنتمغرذائبيولا،الخلقيو*نحةإطالاإةاع

وقب!ل،الكبرىالفرنسبيةالثورةقنلكذلكالامركان.السياسيةليسىذلككل،وحدا(لعراقفي؟لعربيةالشخصيةبهاعوملتالتي

الإورية(لحركاتهذهقنيليإالإقبفالحيإة.الروسية1791ثورةابةعلىذلكبمقدوروليسالعربيالفكرتمردلنإيرفسيرانبوسحه

تحاوحموموقإا،ناحيةمناإنرقباو"التوقع"موإشتتخذومثيلاتها..النضالميداناقتحامدلىومنرأتهالثائرالادبظهورانايفس!رإنحال

.الاراتناحيةروأإ،الإورأهبا!فثباه"داإمةقوة"الى4فيتتحوأأت(ىوالنقادألمورخونيشعهاهلتيعاذيروهلمو(لمسوغاتاكهانيجعيعان

الىيعمدمتمردتورجممابانه.الفرفيالعاما!نجاهيوصفانيمغنولحندئدووعي،العراقفيالثوريالحماسلناتفسران!سعتطيعالتقليديون

ذاته.الفكرعلىتطراقدأننيالثانويةالمضاعفاتبرغم،و؟لتصميةالقلب"العراقيةالمشخصية"علىاغلقنانحنان،لذاتهالعرافيالعربي

وبريكانياالاوروبيةهلقارةادباعاهتمدإحرالتاسعالقرأإاواخرلهي،للعراثنالحيونعالتاريخعسهرثتحنوعئنلنإها،العراقيةالذإتقوقحة

يمحثىالسكافيانذلد.الاولىللنظرةتافهةعابرة.نبدوقدبحادثةتجربسةباعتبارءوعاملناه،العراقعلىالب!امسكنانحنانيأ

هاقتورنج""في(لحامةالانتأذاباتدبمسإحقلتفوإاتإوأعقد"هارتمن".هلعاننالعرببمالكيابينوبمعبنئن،متكامإة

ألغنإلتهأيحاعبهنكاهت.يومذالرالسإسةكبارمهتالمرشحينمن(ثنينامامالالهاظىتسحرهمالذيئوالنقهدإلمئتربثينمنطةلإةهناكامبريبولا

العجيبة،الظاهرةهذءاثر،*وروبيةالقارةجوفىانالحينذلكفيالاوفاع-فهسيرعهىدأبواقدهلصهدةالصلبةهلدقهئقط،وآلمصطلحهت
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الاذساثية-المربيةالشلئصيةواثباتالعربيآأانهضارةصونمعركةهيركان-اللامنلالكتعبيوحدعلىس"سياسيثأخطاتي"بوقلدمدينذد

شاطىءعلىشائهامسغاتلقىانقطعاورفضتاليوماماقتالتيبةوالمفكرينالكناباوساطفياقرهاالصغيرةالعادثةلهذء

فنظروا،الغربيونالكنابجهلهااتيهيبالذاتالحقيقةوهذه!القرونوانسجامتناقضمنفيهبما،بهلذاتالواقعلراسةاننجههناومن

للتسدتتويألم،هآةءمعرثنناافيفظنوا،النفاذمنخلوانظرةاليهاتمتيتهفللوعلى.فعيئئاالتظاوحدماهته،ومستوراتااهواوحعوريث

ماعناهمممنالكنابهؤلاءمنعددذلكمثلذكروفد.ولمشكلافهلهالمعربيالوافعرراسةفانوهكذا.والفرالادبفيالانجاهات

.وعبره..**+ن!+!ولسلأوالترلاكرامثالمنإمرناءنعناهمالادبفيالثوريالنزو!اهناتفسيرفيألاجزلوالنصيبالاوفئمحظ

العراقيالعرليكا.فبمالادبدخلتفقد،الادبفيالانسانيةالنزلحةاماادباءمنوودبهاصيبالذيالروحيفالافلاس.العراقفيالعريي

هيالمعاصرةوازمتهالانسانفاصبح،الثانيةالعاببةالحربخلالبأسرهالعربيالشعببهااصيبالتيالنفسيةوالخيبة،الغابرالجيل

بلندذلكاثرفظهر،الجد!الج!يلوكنلىشعراءعندالايحاءموضى-وعجز،الفاجعةالم!حقةوالكوارث،الساسةمنالم!ترفينيدعلى

نوريالملكوعبدالشو؟فوخالدالملائكةونازكوالشبابالحبهبدرجم!والفروق،الشعبلدى(لانسانيةللبواعثالاستجابةعنالفاسمةالنظم

منهمالشعراءسيمالا،وغبرهمالادباءهولاءبراوفد.اتكرلياوفهـؤادجماهرالمقيتةظلالهافيتعيشالتيالحاضرةالكوابيسبينالمانلة

وهنا،اعماقهفيبنفسهالشعبقذفالؤيالحلمعالالىيطلعونالكو(بيسهذةبين...ا(ستقبلاملاموبنى،العرببمالشعبمنغف!ة

مباشرةأداةليكونالفتراتبعضفيالفنعنينشقيكاد؟لىشعروجدناكيانفيالتوتريزدادوالتحققالامكانبين(ي،الغدواح!نومالر(هنة

الخطابة!علكما،وقدفهاوتسع!عليهاواتحريضاتنورةالواتمن.الثولكينزوعهويتعاظم،التنسب

.تاررخفيواةهحةحقياةعالىننميانعليناوهنا.الجماهيودةعفي،العراامتوالاديسع،-التخعميصوئةهدلى-والعوافي،االعتتبتث

ينازعدائماكان،هناكالنتاعرانذلك،العراقفيالعربيالالبشديدةمعقدةحالاتامام،منهفجأةعلى،نفسهوجدقد،اخصبصفبة

المعراقي،فبمثوريةانتفاضةلكلفكان.ومسؤولياتهمهمتهالثورةخطيبصنعت"قىالمجتمعاتتلكحىتشهدهلمفكادنحوعلى،التعقيد

ويددونها،(لجماهريخاطبونالشوارعفييقفونالذينشعراوهامننلفالنيالتعقيدوهذا.قبلمنالتاريخفيالكبرىالثورات

،الاخرىالعريبةالاقطارفيعرفناهمابخلافالثوريالانجاهفيفيالعربيالفرارغمقد،والمفاسدالمساوىءمنسلاسلاشتباك

العرأفيالشعبوثبهف!كل.الجماهيرسوراتالشعريقشملمحيثالاخطارمنالشتيتةالطائفةهذهيعيوانذاتهيعيانعلىارغاماالعراقي

،الجائرةالاشنعماريةبورتسموثمعاهدهضد1648عاماوائلفيوالتممر!والموتالعداءتناصبه،والتيوالخارجالداخلمنالمعاديةوالقوى

الشعراءمنعددللشارعنزلفلسطينقسيمموامرةضدوانتفاضتهالغباءفيالمسرفةالرجعيةحيثالافليميالصعيدعلى،لاالداخلمن

كانواممنوغوهمالعلوموبحروالشوافوالسياب(لجواهريمن!ك!القوىجانبالى،الباطش(لجائرللحكمنسكلابشعفيهاتمئلوالتي

ثورةأنكما.الشو؟رأاارصفةوعليالذرااتاياصائرعويلاولهالعربيةالكئثخععيةمعالممحتت،ماثومنظوبداكلاتهودفهمالتتتالاخرى

شعر؟ءفبلمنالشادع(لىجرتقدكانتالعراقية21!ا-.2!االاذهانحرفواالذين،3591عاممنذواعو(نهمكالشيوعيينالعرافطمبم

.اماوالبصيروالرصافيالراضيأمثالىمنالاشرفالنجففيالفترةتلكانقاذاجلمننفسهالعربيالشعببهاخذالن!يالمراعحقيقةعن

بالرنممالباروثكيشعرفيمثلاعرابيلثورةأثراييكنفلممصرفي،اخرزائفسطحيصراععلىالاضواءوسلطوا،وتحريرهاحضادته

الشعراءفيذلكمثلقيص،بحرورهااكوىوقدرجالمهامنكانانهمن،وحضارتهالعربيالشعبتحريرالىلاتدعولافتاتواجهتهعلىبرزت

.9191ثوهافيساهموااوعاصواالتاينالصعيدعلى،اييماالدائلاةئومن..!والبثانالدعورتحتهلوالىبأه

؟لشعر.قجعلاناحياناتوشكوالتي،العرافىفيالطاهرةهزهانالتيوالصه!ونية،بينهافيماالمتضامنةالعربيةالرجعيةحيتالعربي

اسسهالهاظاهراهيانما،مبافرااوريكاواليةوتموئتعذهمنيرضاللههدالصاوعلى،التاارئتومن...العربيللكيانشافياواحاتحدياتاف

العراقي.فيالببيدةالماريخيثالماوما!ولدوكالماليةالاوهاأثغىيعوفلاالذأهالاداممارحيت(لممئالمت

الئزعةثانت،العرااي(لاديااانائلةهالذبمماالصارمالالتااالامولاذتومآي.(لاوميالمئانوتتثوليالأااتيةلمدكاواملنها(لوسا!علابأبرداوالمساح

بدايةمنئاالعر(قيفيالادياةويتمثلهاوتيعاظمهنموالانسانيثالعرااي،اللايانعلىانثالتعاأاوالأهاطاةالسريعغالتددياتهذه

والافسان،الانساناصبخانمنةلاي،هناومن.الئانيةالعالميةالحركئاالعربيالادزآكلوألانتثفثائلللاندلافاحاسماسريعاحداوناعتفد

الشعر،مي.نبرزالملمحميةالظاهرةبدات،الادبموضوعبالذاتالعرجمطهـي(لعربيالادبفبدأ.الثانيةالعالميةالحربفهايةبعدالعراقفي

اتسمتالاييالئانائيالآةعركتابلاعنيفلعوتاالحدي!ثوتاالتععراءفكفلقمساوهاهامامثيوديةسسااثدئتتنايسايكوتثانالىيميتثلعراأا4

شعرديالئماهراهئاهواستعلةو.الثانيةالعالميةالحرظثفرةء.اللتاراثابتحدياتهههبوللثهالممودتحاودع،(لعربيالنثعمعاعمامهتي

ويد(فعالمدحميبالالجاهيكتبلبد؟،المرحلةهذهعن!بمكخ!رالسياباعمقاقمراءولا...و(لالمالمحنةبوجهللصمودد(فعةقوةيكون(ن؟ي

معركالركتهالاايا+هر،بعيدهعدالى،تمتبهالئاصيعهةوهذه.عنه.و(لالمالمدنابوتلرالصامداللاميرتجربثهيالانسانيثالتلمادتدا

للشعبأنريبولا...انكلرامياليصاباتعصرادب!يألالىمادامب!"إحاولموففااتخذفدالعراقفيالاربانوحيثهناومن

!آليومالمعركةمعهايخوضثانيةارماداالعرجماكيماف!مسننوىوعلى،حضارياساسعلى،التحدياتهذهعلىالاجابة

ةدلالعرائافيالعربيالايبفيايئمانلحظهاالتيالتثصائصومنهـنيسندهمنالىبداقلقلكةألماانهلذا،"الااهتعلىمحاولثهي)

الالتضام.لعر!لاالنئالطلافةتلكانعدام،هذهالثورية4مرحكلالح!ءب3ما،و؟لافنصديةوالسمياسبيةالاجتماعيةالحلولمصممي

الجيلادباءفقدلقد.وامنابالشعراءمنالسابن(لجيل+نار!باولاسالواوينماركسامنالمنفيهاظهرافيالاوربية؟لمجنمعاتفي

-911الصفحةعلىالتتمة-،العراقبرالعربيالادبتو(بدا.تمثيلهااتيقالمعركة.سيمونوسان
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ممى

كثيرفيمالمعع"هريصماقن!حسرهاىيدمرحتىسيا.لعركمودعرم!ل!ئن!د!فتحعا!عهمأالعراقميالئوريألادباررمح

بالصعطهوهد،الممعاالايرلعايهال!ورءحقيمهسسبرلاجه

الكتاصمنرح!ويوس!السمداحمدومحمودالمدرسودهمي.....
......-24الصمحهعلىلمنشوراتتمه-

دعم

ثورةءناتعببر،صروبئبا!وبيعاولون!،دأوا!قدالثورسبنالادرإءمنوالتحرروالانطلاقوالحريةالمطملاقة،ادبهمفيالمعاصرالثوري

اتيالحضاريةالقيمارفعاجلمنكفاحوعن،حيةعميقةمتصاعدة.نحسس!اواب!،تقلااصاصبحولكنه،الانسانيوالالزامالمسؤولية

نرىاذواج-أ.الاخيرةالسنواتفيالعربيالنتعبصراععرتهاانطوىومن،اليومالعرجمبماالشعبحياوهايقفالتيالانسانيةالشكلةبعمق

المفاجاةالىذلكمردفان،الثوريةالطليعةهذهآثارفيالتعثربعضالادبا،،منانتوريالجلاثاراصبحت"الجديدالقيد"هذامن،هنا

الداهمة.المعركةخللمنالحاضرجيلناعنهاانشقالتيالريعةالضخمةمبانترةنجربصفةواصحوذلك.التوريعصرناروحعنتعبيرااعمق

،العراق-فيالعربيالادبفيالثوريةالخصائصهذهجانبالىوهناكاهـاباتارفيونعيراوضوحااشد4وجوعلى،الملائكةناذك؟ثارفي

تحدثناعنه.الذيالعامالافجاهنطاقعناخرجناها،اخرىمضاعفاتنجد.الحليوعلي

فيكسةاصيبتثم،سنينلعدةالعراقادبالمضطعفاتهذهسادتوقد،العراقفيالثوريالادببان،تفسيرهايمكنالخصيصةهذهان

!ررتهم،!اخفعواالمذبنالاد!اء!راذ،!وز14ثورةبعدقاتلة-و/يدو.اكملعنصرفيهفلفيما،والنطلعالشوقعنصرفيهزادقد

الفاجعالانحرافبعداقيمتالتيوالمؤسساتالنظمعلىالاعتراضيةقيهايؤىاكيالسيابقصائفممظمفيجائحعيذبشكلذلك

الانجاههذافتلانهنانؤكدانالامكانوفي.التورةبهاصيبتالذيعلىم-قيصرخكأ،تى،المتهاقبةبالاجيالالفردليةارتباط

النظاممعصراعهحلالكسبهاالتيالاعتراضقوةمنوجودهبتمدكانالم!ديدة،نجرنج!.اعماقمنايهايتطقع،مطجزءبانه،التاريخاجيال

ب51،ودفياسنادقىةالىو؟خولاغراضه!طلانوبمجرد،السابقهذاغداوهكؤا.بأكملهتاديخحلفاتمنحل!ةسوىتكنلمالتي

الادبمنا!فربهذاانالىذ!نومرد.ا!اةف!هنكادباذبكأسةبانهاوصفهايمكناككطارحلةاهذهعبقرير4عنتعبيرا،التعبيرمناللون

العربى،الانسانازمةاضعلم،خاصةبصفةالشيوعصونيمثلهالذي."الثوريةقريةالمعبا)

اصرىازماتبحسالىتعداهرل،ا!إمامهموضع،ارهربيالوطنالياءألاددأثارفينعرفهاكناالتيالاسلوبوحدةاشهت،ايضاوهنا

الاصيل.برانظعنوررمداسطحيةاو!انيانتدطى.ننطوي،معطنعةالمذايسةالالاليبطلائعفبدت،الئوريةالطليمةقيلعاشواالذين

ا!ة،ا!ةا!ا!ةاقنافهمعنالارىاههذااد!اءازورارانمنكثربينيميزانالاحيانمعطمفيالعسرمنكانفؤ!.المتباينة

عبدفان.الحقالانسانيالمضمونمنتجاربهمخلوفيا!ببهوتجمعهمكاتاذ،والبعروالزهاوبم!والسماوجمروالشبيبيالرصافياثار

كاملاديوانااضدرؤد،الانجاههذاعنمعبرافضلوهو،البياتنالوهابجهدموضعكانالجواهريوحتى."لتجربةووحدة،الاسلوبوحدة

،حكلمتناظمالتركيالشاعرلهقدم"برلينمندصيدةعضرون"بعنوانالنز!انعدامالى،ذلكفيالسببيرجعوقد.والتمييزالتعيينفي

الراهنة.ازقناتخا!مااتيا!ةايد!ارمناثرايمنخلواكان،الفرديةبالتجربةالاهتمامالىالمثوةمنهانشأتاقي،الانسانية

طالبامثالمنالاخربنوا!ابالت!مراءمن!رهفيذلكمثلوقلفصلفيقالطلبة".والاساليبالصيغفيللتماثلمعهاموفعلاالتي

دائماهـك!بالنورالطافحةفالببونودافرسماكهالبياتيوحسنالحيدري-الفرنشيناكقاداحديقولكما-"واحدادرساونيردد،واحد

المداخندائماهيال!-،ةتهبالتيوالمداخن،طاشقتدةتياتعيونخفموا،الواحدالفصلفيالطلبةبمتابةكاشااثعراءاواعكوجميع

الطيبة،والئغورفلدبوخنمأساةدائماهيوالاساة،الفولذاعلىالرابضةتطاد-قفي،1متنتابهةتجاربفيلمتهمواستخدموا،واحدةلظروور

إ..والقرمباكومبينالملإبينثذوردائماهيالباسمة0و!ميم

فحق،الحضاريمميرنازحالصتبوجهالوقوفاثرواالذ.بنهمهؤلاءا*ارئة،اعامفبيل(لفكربم!نفجهمبلغواممنالثوريةالطليعةادباءاما

.هناكسنحذفمكما،هنانحذفهمانلنا،كبواوان،جدإهـاشهخاافولواانعببهمبراناص-صوافقد،8،!ا

اسماعيلالدينمجبي.القاهر،الشعراءاهؤلاءهاماا؟رانجدفكادلافانناوهكدا.جديدمنذوانهم

555محي!!مم!!ممم!ههالعرلي-الشعبانسلخلقد...الكارثةعاميسبقعامةالادباءبل

احىوهنابةللحهاةوقفز،القديمجلدءمن،الحقبةتلكمنذ،بئسء

حديثاصدرهـبصالعربالادباءمنيخرهاحىكما،العراقفيالعربيالاديب

4والائسادالقووويؤدفالعرببمالسعبانبالذات8"91عاموبعدالثانجة،العايةالحرب

....الحضارةفيايجابيدورلمهايركونانوينبغي،حضاريسمكلهاامة

ديدالدائمعبداللهللدكتورجمياانصهرتقدتطاودةاجالاانالاديبهذااحى...الالسانجة

منكتيرفينعرفهالذيالتحولذلكفبدأ.المعركةارضفيهنا

ثانية(طبعة)يمثلوقالفترةهذهوادباء.للايجابالسلبمنتحول..الاخرىالاراب

الادبفبىمفلاعرفناهالذيالتحولكذلك(لعرافيالادبفي.نحولا

القديمة،ابرلندةباياميتصىمثلاديفيزتوماسكانفقد..الايرلنري

يبروت-الادابدارالايامفيالجامعاتاركانبهاتتجاوبكانتاقيالايرلنديةوباللغة

*!!!ه!!!!واقوالافنخلفة؟ومأسقالهماجعلتقدالايرلنل!!ةالثورةانيبد.السالفة
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الطعماهالسلامانصاعبعهدفي

العمجيوا،ذلكعهدفي

..ألكعبيمعبنم

للبلادفيالحمانيحكمالسلامباسم5قدصلمرالاكليللنثرلمأخىالذ/ي

--،بالرعمارمالملفعبفثعنصتبمأرولعم
العمحالاحمبالسلام

سمبالدماءالمبلولقميصهاعتصرلم
والمحنالدمارينن!ص

ررمنمم!ربيعءبلاتمفكلن!
العمهان

متبابوممتمرى،غممامى"ومممملم"

عثووإلدوالنبماءالايميمابعميزرلبأتموبأحبتنالذنمللتنممخأهثبغمه

العرا!في..بلاكل!طبي!.منلهديه

سماءعما...يمبنالعمنبعملينمعمكلا.أجمأيااليدا

..لكالذثنمصفهـذلذن

الطغاهباناعمااعملنمعسلىدهبلنممامنلكوالصبمم

العمياهلنمنلنلنمأنههناحبهالذسنالمتميخاينمايا

جديدمن..للاحرار..للعسعب

.*

*.

عمهعابينبنامنبممعمكيمفيغنهمفتهفي!المملعمةدالممممر"
أدعهيا..الخسناءلتلقن

ألعتيدوطملةشبلبناواأخي..احثهاالتيلتلكم

وفىم..ثارمو..ععبلب،فأمسعقؤأممفيوالهنعمفبأحبنما

الجنميدفللنندالمملتيمقلبهفيمابفميب..أحبنما

وحب!قوةمن

جديدمن،للحياةليثمثق!الصمنم-،لهنحفظها

غرفتهفيالحلوةالصور

الراريع!لنانالقاهرة!،لهنحفظها
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قي؟؟فىيخ!خت!-نر!+!حمضت؟!.61-يم-!71،.-ح!؟1غيمبخبش

س-و-؟".!.لم-؟لاءا!.د7؟!-"رزقي5!!،يز/،،1ا-ث"و!؟ت:بغهـ؟.،،!
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-ذ!كأ7نجنن!؟؟-"-ط+-ء

فيدفيا،تهـ،جهي-ب2-برء.ك-خ(!-+ء

ا-؟-يرح!ء+ط-!-في-.زحؤه!ز!حيم-1

؟!-بخ"-؟ط؟ش!ث3--ك!لايم"-لاب-

ا؟3بم!،-+يمط:+ا--نجبختبننفيقي!ة/س+لمكا3!نه!!بز!.؟نج!بصر!طلرصى!ص

نم،ت-؟بر!2لا-يم:.-

!جمل!!جمتي؟4ؤا!!!!+

،1،كأ!!ب!فنن!ابرت-!تد!عغ+حى!----هسسسى-------كى-ه-حى--ا
!بهيب!د!؟!ي!ط!فى؟جمماكدكد!-ا

ط!طلا،خ+--كاخهد-!تع!جم!يرنر-ا

.ك!+-آجمدذ؟كاخوح!+!مسعيهرحميم!لسجمط+!تن!ثته!-!هض،ا

صسىمسى-!سسم----1/)،(المشكةعلىالضوء

دامالفقرهومااـذن(لامرمنطقو؟8.الذهنئلعربيتغيربدمموى،والمكنباتاللغ!ةمتحدة،العربيتقرفنافي،والبلدانالاقطارمنمجمومةهيه!

تتحولالمذيالمدينالزارعذهننغيركص:الاساسيةمشكلتناوجودصالشمرعرسقوطعثرةمنتنهضانتريدوالاعولوالثقافة

ينالهاجا"لزةالى،وثوابعقابمحضمن،وعيهفيالاخرةالدار.وارادةالانعليهنراهالنبمبالتخلفوعيرهاوحجرهاالسنواتمنمئات

منيقبلالذهنئلذيهذانطوركيف..!الدنياالد(رفيعذابهلقاءالذيالتخلفمقداروعيعنجدامركراتعبراالاليستهذءالنهوض

تستاهللابدونهاحياتهكأن،وجودهاعلىويلح،فقرهفكرةالدوعي.الحديثةالاو!وبيةالحضارةامجاد؟لىبالقياسعليهاصبحت

علىالجوابهذااملىالذيهوالدينيا!نطقيكنالم..؟شيئاالتراثوتغير(لعربمة.،البلادتصنيعهوالقيابيهيالعامالالجاء

هذانغيربهبف.؟الاملمنبكيريحياانلهليمكنالمسكينالريفيوالتسليمالخرافةمحدوديةمنيقفزانللعقلليمكن،جميعهالزراعي

!أالن!نيةوهذء،؟بجوابالى،وخزياتعاسةالانسانيةالمظاهراشدمنمظهروهو،والرضى

.نتعاطىوان،الزخمالوجوديالتيارهدانحولىانتلفيقا(ليس.والحريةالعدالةتحقيقوطبوالمحاجاةالعقلانطلاق

.؟شيءفيتعنينالاجماليةوأطروفلسفاتمذاهبمنالغربب!(لمسكناتيكونفحيث،ميهالحياةبنوعيةمرتبطةألعربيالشرقفيألامكار

مل!ونفيالغارفىذاتهفرنامننبدا(نوالانسبالاوجبمناليسالريفيفصتبلبفيحاسماعاملاالفقريظل،اـلزارعاداةالمحراث

.؟!وطينحماةبمقابلةويمكن،معرقنهعمقومدىوعيهشكلتحديدوفيبل،وتأيخره

المادكطبالوضعتمالرالذيالشرفيالنهـنسيكولوجيافيهيالمشكلةاننستنتجان،عر؟فيواخر،الجنوبيالاقليمفيزارعبينبسيطة

كنبهبماوالتسليموالرضى،الحاكموعنفالديناووحي،المذلهوبنفسيةويقرب،الملامحيوحدانه.وهنارهناالفقرلاصايعالممعر*تر

...إ!)!(اللهفيالافرادواقععنتعنروهي،ذاكهاالاغافيانبل..التقاطيع

،ووحدالعريةالبلدانكلفيالنتلالجوحدالذيهومجمتعاذلككلفيبلمما،العربيفالام،موحداسمتاتماخذ،لمجتمعيةوهألاسرية؟رتباطاتهم

الظا!يرففونلاالذيئالناسمنالقطيعهذاوج!اضا،قسمالها.والشعروالقصة*غنيةكانتولما..اخربلدفيالعربيآلامذاتهاهي

وجعلنا،ألامراولويقولهمابكلالتسليمعلىيحضالدينلانوالبطش،العالمفيمجتمغاييعيشهاالتيالوجودماساةعنالتنفيسعواملهي

الطبقاتوجودعلىيؤكدالدينلانالعدالةبطلبتابهلاالتيالنماذجهذءمنهاشارة،الوجودالموانمنلونتخطئةعلىالمجتمعهذاتأيهدكان

الطيببالعيشولابالعدالةنأبهلاكنا!ذا..بعضفىىبعضهاالشاكيالمجتمعتماسكيفجرانيوشكالذياللونهذاتغيربضرورة

.اذا،خراتالمتخم(لعظيمالغنيالرحبالعالمهذأفي(لحريةفييدولا.ويمزقه

فولىويتسلقونيعيشوناخريناقواماوندع،وفى!هذلكفييدلاكنايحطماناللذينوالعوزال!رمنمنصلانينالعربيشرقنافيوالفنون

الخاليةالتظيفةوالحيلأةالطيببالعيتنوينعمونودؤوسنااكأفناويقتلنايدوخنا،نعانيهواقع.نعبرر.ءعنانها.الامرلأدويحطمانالاسرة

اذننز(وءننجبفلماذا،ذلكنرفضاذاكنا،والقذأرةوالنلالامراضمن.القبزالىمعناويذهب

الكهوففينميشلالماذا..1والحد؟ئقوالاسر(لمجوتونبنيألا!لنستعرن1،وواشعارناوقصتنااغنيا.ننامننغرانمجدهوفهل

بمسافةاقربنصبحالاقلعلىفهكذا..الموتحتىلمزواجببونوالادهـةإأ..تطويرهابدسثوىواغنياتهالغرباشعار

لله1وواجهنا،وجهبنصفالحياةواجهنارمما،اللهمنعظيمةاثقابختوالجمعيات،والمنابرالادبيةالمجلاتء!نشيانمصراهو

إ!إالاخربالنصف

يعنىلاقرلملمهذانثر.ناخرى)مرةيؤكدانالتحريريهم)*(

التىادنكبةبهذهتحسشام!بيمااشدصفلطينعاساةلعل)*(الىيرتكزلاالاراءهذهبعضن1وسيمالااراءمنفهـيهورداماتبني

الخيانةبزيادةلكنوب1وبالمقدردمسليم1يكلئالم،النفسىوجردنالوثت.والتحلديقللمناقثةواسعالمجالنتركونحئ.ثابتةحقا"لق

!!.العربيةالارضلهذهالمؤقتالضعياعلببممالغدر1و"ب1للاد!
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"لمنامر.لبقيةرهلقسماتواللونالنوعظحمثمنالوقت:المشكةعناعر

هـلعربيشرفنافيوالمفرون،المفكرينمسنوليةيعني؟لقيادجميالوعي

الم!اديةوالاوضاعلاالقادةوعيمسئوليةهوكليةالعربيلملنصتغير
علمانفالظامر،اخركارعيةمشكةوهذهالادباءحدودعنيخرجوتلا-3

مفكرايخرجان-كليا-شاتلا-في-يستطعلمالاربعةبالوعهالاجتماع.والزمن

الاساسيةالقيوديحدررانيستطح،القسماتعربيكبيرااجتماغيا،اخرىناحيةمنوالوعيناحيةمنالدولةبهاتتكفلالماديةالاوضاع

.عق"لعمالفصئلعربيلانمرافحتميةنتيجةبالطبعوذلك...!لفنايجباذ،وحسبال!ولهتفن!اسئهةالتصنيعيكونانيكفيفلا

وسلا!لوكافةوا!مناتالمغيلىعئوبث،كهذههلاةمشاكلمتابعةان،ومزاياءاخطاءهعنهوعر!*ودوبيالتمردطيش،ـلنيالفكرعلى

.سالواقعوالغاءالوفتقتلا!بمواثرالقالمهاويمنيحنروان،الصوابالطريق7برسميعجل

نهالوهبكل،وضصرنافكرناصورةالعربيشرقنافي(فنالاثبوالنعن،العامالنصئلجلفةذهنينهناد(ن،ذ،التطورتعترض

ؤحيالملامبلاةوج!نا.هلهحيأتناالىنطرنااثا.(لمقالالى*غ!منحيو!ةم!اذا!يمخذانلدولةامكنقاذا.للمفرينالقيادي

دلكض،شدباوضوحاالبنافيواضحانجدهالغبىالمسئوليةعممديخضعاقالقياديالن!نءلىوجهـب،االاديالامةواقعمنبهاتغر

01فقراءلانناومن،والتقاليدللخرافةرفضمنالعلميةللقوانينالنصئلعام

فيورغبئوكراهيةومذلةومركلجهلمنيبمهمابكلالفقرانمعجزاتفيالشساكللوعيشامل؟نهاضومن،الزراعيةالاوئانتحطيم

نفسيةفورتر(كمتالتيالتفسيةالاخرىالاوصاببزيادة،العزلةديدانتن!علىألحاحومن،اللهواولياءالاضرحة

اعظمكانتحيتة،الفقرلماضيهيغنىالذفيالرجلهذافص!تهالشرفيوبالحريةبالعدالةيطالبانيرفضاللىيالنصئلعاممنالخمول

مقيجلانيمكنهلاوالذي،جاريةاربعئاقتنأءهيالرفاهةمظاهر..النهضةطيهاتقومالتي(لالسسوبقية

اطرالليالفقرهذا..لمستقبلهولا..لهوزنا،قيملالانه،ح!اضرهالن!نتضيرفيجدابطىءولكنهفعالعاملاخرقناحيةمنوالرهن

بتغيرهنناليانيجبماكأفةرأسعلى،يظلبلونهوصيغهاررتلأشاالحاحتحتالنهايةفيتخضعالفماءلهافييةالادارةانأابمماوتحويله

...لبلادناومثري!صعمستقبلسبيلفيوتبديلهليستو!الطبع،وبطء(قنوطديالتحويلمهمةفتبداوضهـصه؟لزمن

فيفكرولكانواذ؟،لهنمملوان،بالغولنؤمنانبدفلا،و(فنالمثكلةلهذهفهماالامماحسنونحن،وجلريةمباشرةالزمنفعالية

بتاثر،الحيلاليواقعناعنمنعزلاالسنواتمنالكرةالمئاتهذهنحاولانبدونالسنواتمنمئاتوجمودناصمتنافيامضينافقد

رفعاليتهالفن!لأالممللطبيعةالخاطيءالفهموبتأير،العقءهـةدكا-نورية،لثيئايفعلانيمكنهلاوحدهالزمنلانوذلك..واكطورالتحرك

.القرنمئتصفحىعقولنافيغا"لصاالملوثالفهمهذايظلانكبرفعيبوبينالاخرىاتطورةالمجمعاتبينتقابلف!نيةمنالزمنبدفلا

فان،للحياةعاكسايرنان،لفنيالعملطبيعةكانتوان...العشرين.)*(وتحركوتطالبقنطالب،تقارنلات!رسن1وتحاول،الساكنالمجتمع

مقواشد،لثيةفيهطبيعةألاذهانوتحويلبالتطويرالخاصةامكانياتهالنيالمثقفالعربيثبابناكاهلعلىملقاةممسئوليةالقادةوعياما

..بهولنتشيث،ا-لثانيالعنصرعلىاننظنركد.واهميةخطراتلكجيلاي،هذ(علىالسابقالجيلان.ناتبعيونالتطوريلاحظ

والمشكلة،الشابلجيلنابداتانيالنهضةيشاركانيستطيعلابائنا7

المث!كلةمحنشاهمماالتيالبراعمهذء..القادموالجيل،الجيلهنافي،كل

قلبفيوغائصةعميقةجلورلهادب،الحدلثلألاوروبيالادبمقمراتان..الحدائقفيوبالورد،الطرقاتفيبالرةتلهوالان

في!اسهمواالذينالعظمرالرجال.المنلفعةاثتطورةحياتهمجسامةتجهلانيالصغرةالورديةاحفهذهفيكامنةالعربيةنهضتنا

وجوته،ودانتكث!كسبيرالاوروبيالفكبريللواقع؟لجديدالتكوين..منهامطلوبهوما

بكلموجودةالارضيةكانتاذ،الفنيةدوائعهمالهو(ءمني!:قوالممنهينتشلوان،الجماهروعييحولىانالقيادكيالنصعلىان

قدالحديتالاودوبيالفرعناعران.واشجاباتهاوتقنحهاوع!قهازخمهاوا!طالنةوالادراكالصلابةبدلهايزرعوان،عذبتهالتيوالشكوكدالخوف

المسيحية-الثقافة-ب-*غريقيةالثقافة-أ:علىاس!سابنيتوالنمن-؟لقيادي،والحريةالع!الةلتحقيقالوسائلاقسىباستمماد

معاكسةهذءمنقيمةكلتعتبروبالطبع.الحديتالعلمثقافة--والامراننمردط!،وعاكستطبيقيالعاموالنص،اساسهفيتخطيطي

المتعارضةالقيمهذهتد(خلتادنفكيف،تليهاالنيللقيمةؤمناقضةلاحتياجاتناالموائمةالاسسيضعوانيتحر&انالقيادبمرالئصعلىه!ذا

؟..الحديثةالغربلعقليةطابعهوالذيالموحدالتيارهذاوخلقت.0الزمانفيوجودهحيثمنمنطقياالتطورفيالسابقهوطالما

حرينةعلىواعرارعقلانيةمنقدمض4مابكلالاغريقيةالثقافةاى(القادةوعي.الزمن.المادية)الاوضاع"العناصرهدهمنعنصروكل

فما،لمسيحية1فوقهاقاتالتيالراسخةالقاعدةكالتوالعقيدةالفينفسيفيومخالف،التجزئةيقبللابشكلالاخرىالمنامرمعمتماسك

تقوضانوالههاوشرمحتهاوسلطاتهياتفتيشهامححمبكلاستطاعت

السلطاتالمسيحيةتولتن1وما..تزعزعهوان،للفرالاغريقيالبناء)صحراءلأبلكهففيلكناعرابيللضغريباسائحاانيقولون)،(

بالحد1وطالبوعربيبلدكلفي*حرارهبحتى،والقانونيةالتشريعيةالا،شانتقابلم1اعوعثرةوبعدواحدبقرشدجاجةبيفةمنهفابتاغ

بقيمةالعظيم*غريقيالوعيمأذهانهمفيوكان،وعنفهادكناتورنجة،منفي،طملةدبب،ضىانالمرةهذهراد1الل!انكأير،اخرىمرة

الدهثةوغابت..!احدقرشثمنهان1الاعرابياخبرهعندمادهحنهـتهانتكا

الغياضعةافىنااوق!صمىالجريمةبابراز-عندنايدقالجرم2امتهماانبل)*(بينالفرقان"..بقولهذل!كالاعراببئفهـلهعندمااللألحوجهمجن

ةخرىمدلىمنيطلبالليالمقهو!ثالفرديلذهن1لارضامضدعنيو!نعيرهولابالزمنلانهتمون!،فقرزمنمللةهىجة!الدجلالنيضة

الفامى.قهرء؟ل!تداعيبطريقيرضياأناخروقهر،!1!اتا
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،والصخورالرملسوىيشاهدونلاالذينالرعاةمطالببعيدمدىبدراسةالاهتمامعلىالتماكيدوهذا."لفرديةالحريةوقيمة؟لانسان

مجتمعهمانغلاقالعذابحدالىويقلقهم،والعطشويقتلهـالجفافالفكرةالموتحتىوصارعنازع،الوجودفيعضويةىقيمالافمان

نايجبفالفردوسواذن،والمرأةالرجلبينوالعلاقةالجنسجثم!الصنمالانسانالىوتحويلهالاغريقيالانسمانمنافبالغاءفيالم!يحية

انهاروهناك،الصحراءبازاءالحدائقهئلك:لحياتهمالمظهرهذايخالف.الزهدوالىاللهالىنهائياوجههيحولانيجبالذيالمقعد

تقعلمونشاءالعينحوروهناك،والعطشالجفافبدلوالخمرالعسلاطلاقاتستطعلمالاوروبيالمجتمعفياقدامهاالمسيح!يةثبتتولما

..الرجاللطاقاتالحابسالمجتمعبازاء،عينجمالهنءلى(الحرية.الفردقيمة)الاغريقيالاساسيتينللن!نالفكرتينهاتينالغاء

ذاته،جوهرهابل،تغيرالذيهوفقطحضارتناشكلفليسالاناماالاساسيالبناءهدمفيالفعالةالعواملمنتعتبرانانهمامنبالمرغبم

المجتمعحيماةنخلفكما،الواحاتجاةعنجذرياتختلف،لمعهـ،ئةفحضارةالزمانفيبانالاغريقيالعقلاستطاء.فقدوائن،المعميحيةللديانة

بينالشاسعالبونمدىهناالمقارنةوتظهر،القبلةحياةعنالكبرالذيالح!ديثالملمبمقدمنهائياللعقلالنصرتمانالىوعقلانيتهروحه

فبمقالمدينة.الاوروبيةلى؟حضارةحدثالذيالواسعالكبرالتحولفيلمهاالقبوريحفرزالوما،السكونيقالبهاوصارعالمسيحيةصارع

الاحسن.المدينةالىتتطوروسوف،أحسنمدينةالىتطورتالغرب.القارةمنمكانكل

..الاشنينبينالجسب!الفارقبكل،مدينةالىتنقلبفالواحةهنااماالسابقةرلقيمةألاخرىالهلاكفيداخلهاتحملكانتلقيمهذه،5منقيمةكل

ذلكيتبعمابكل-ارادياالاقلىع!ى-حيلالناجوهرتغرلقد،اذنقيمةتسودان-العربيشرقنابرحدثكما-ببساطةيمكنوكان،لها

الفضللاوروباوكان،والفهموللوعيولملمشاعروللجوللنفسيةتغرمنحصنالذيالنصئلنادرذلكيكنلمملوالابد،الىتحكمتطلواحمة

نلوسائلنصفنغرهنا،الىهناكمنتنتقلذلهـك.التكنولموجيافيالكنيرحسنةاوروباوكانت،بهاالتبشروحريةالعقيدهحريةعلىحصنمااور

هذاان..فهموفلقوجودفلقفينحيالاننا؟لغاياتتغيرنستطيعولا..بهوآمنتبذلكنادتالتيهيالقاعدةلانجداالحظ

منمظهراعمقهونحياهالمذي(؟ليايماساليسلانهاالقلقالطسكانكيفماوللتعبرالمناقشاتلكافةمقنوحاالقاعكانفقد.،واذن

علاقتنالانبل،بالربعلاق!تنافيفقطيتمثللالانه..حماتنامظاهراليونانيةالاساطيرشغلتهالذيالذصئلغولكلوربم!وبدأ،وخطورتهشكله

لونبنفس..وبحياتناوبالدنيابالاخرإتعلاقتناذلونانتستوجببالربهويروسالياذةفيتمثلتغنائيةنسعائراقامةفيربهيجد،جداالقديمة

الفردبينديناالاساللأميكنفلم،وضعناخطورةوهنا.بالدينعلاقتناوتاسووصافوفرجيلأشعارفيطويلةبمدةذلكبعدوقفزت،وأوذيسشه

فيصغوةلمدينةاصلاموادهوضعت،تشريعياتنظيماكانبل،وربهموبردةأصولهكانتالذيالتراثذلكأضنيفالشرقومن..واريوستو

..ار!ح-اءوفي،القديمةالمصريةالثقافةاعمدةاحد،الموتىكتابفيذلكقبل

واضيفت،والمهابهاراتاالرامايانهامقاطعبعضومن،ونينوىبابلنقوش
فكريااماناتبغيحركةكلالمسلمونالحكامحار!وقد.7

الاسثلةمنجحيماالمذصئلغربيلتحي!القديمةالتوراةاقاص!عى

تمثلتبطوليةحركةومالت،والتفكرالذهنبحريةالمولةمنوتسليمايدخلاليو!انياوونكاننكسةكلأثروعلى،والشكوكوالمعارضات

لتطورناالاساسيةالقاعدةتكونانلهايمكنكان،والقرامطةالمعتزلهفي..النقد(لىارر-لميممنالاوروبيالنمنفيرتد،الرائعةبصور.نه

لانبل،عليهماقضتالدولةلانلا،هـلحركانهافانماتت،النصنيالانكليزيالثاعرلضاعرضهااتيالمشاكلاعنبارنافيوضعناماذا

على،اعمىمؤمنايموتانمرةالفيفضلكانالمومنالجاهلالعرجميوالعواطفالمشاولعنكيرااختلافاتصننلفلاوجذفاهاشيكسبيروليم

وضخمكيرتعارضهناك..اذن.العينينمفتحملحدامفكرايعيشانا!حياةمظاهرلانوذلك،الحديثةحيلالهفيمألاوبىوبييعانيهاالتي

واقععنتعبراف1كاالتيلثقافتناالقديمةالجذوربينللغايةومتسعالحديسالبناءاناذ.؟لحديتمظهرهاعنكنيراتتغيرلم*وروبية

ذطث(تث!تواحكاساوامثلتناشعرنافيالشواهدومئات)صحراويلماوروبر،ان.الكيفحيثمنونيسالكميةحيتمناعطمبناءلاوروبا

هناكاناي.وجهمناح!رالغربمنتستمدالتيالجديدةحياتناوبين،لحضارةالنفسيالجوحيثمنوخاعة،عاماربعمائةفيكيراتتغر

الكلاسيكىيقالكليسلكالذيادبئاوو؟قع،وافعنابيكيفيااختلافاوبينالاقطاعيةبينمرةمنانررتقلبقدلهاالاقتصاديالوجهانصحيح

لاظلاقاداءهذافهل،مكانهواقفوفكزنا،سىص؟.فناان.القديم؟لثقادىالوجهافتراق؟نايضاصجولكنه،الاثنراقيصوربعض

؟..طمولالمقارنةنعقديجعلناسوفالصهـالذيالىمتعارضاليسهناكعنههنا

الشعرومجموعة،القرآنهوكعربحيانناميالوصيدالثقافيالمظهر-.العربيمجتمعناوبينلاوروباالوجههذابينالقادمة

ممتلئايركنفلم،القرانعناما..وليلةليلةالفقصصثم،القديمبيناليهتضا!القراح؟لماءمناناءيشبهالغربفيالثقافةتاريخان

والانذ؟ر(ت.والحكمبالمواعظامتلائهقدر،اتوراةكانتكمابالميثولوجيايمكنالوانانهاصحيح.المتغايرةالابوانمنقطراتآونةواخرىكل

الشعراءمنعدبةاجيالخلقفي!خكرانمنواجلىاخطرفضلوللتوراةواحدباونتوحيدهمناكنرقيهتفعللمولكنها،كلية(لماءلونتغر؟ن

كانحينعلى،الغربفيوالقصيرةألطويلةالقصةوكنابوالروائيينالزيتمنطبقةفهناكالعربينترقنافياما..جزئياتهكلفيمتحد

..للغأيةتعليمياالقرآنشوهاءودميمةبصورة(لابهتتحدانالالوانتستطيعلا،القراحالماءبدر

ومضمونهاالجامدبشكلهاصياتناعنابعد؟لتقليديةالشعرؤمجموعة.العقيدةبحريةالقر(حالماءمثلنااذهوذلك..للغاية

وعظيةاوشكليةغرقيماكتشا!عنالباحثتعجزبصورة،الرعويتعببرلانه،الحد،نجةحياتنالشكلمخالفةجمورلهادبالعربيالادب

..فيهاالوحيدةالامةصياةطر؟زطويلةلمد!ظلت،جافةرعويةحضادةعن

و(بجالبهايقفانيمكنشرقيااوغربيالراثدلا،وليلةليلةالفاماعنتعبيرذاتهالاسلاميوالدين،الايامتلكفيلفسيكيانلهاكانالتي

هذءتعدفهل...وجودنااياممنالمضيئةالفترةتلكفي،يطاولهاالىتعكسالفردوسصورةانبل،لهاوتاكيدالرعوبةالحضارةتلك
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ولنوضحانتاجناولنغربل،فو!لورنافيولنبحث،لنترجم:جميعابهاثقافةالىمنهللانطلا!محكمابناءوالحكا؟تالقصصمنالعظيمةالمجموعة

يكمنالوجوهالمتعددالمنطلقهذاوعيب،ونقيمهاالحديثةاعمالنا؟؟..جدية

ومتواصل0متفانعملفي،والافرادالدولهغزرتتطلبانهافي-كلقبلوحيا.ننا،تتشرلاالحاولانصافلان،استحالةذلكفيان

امكافياتنررسانيجب،عليهانقفاتيالارضيةنكشفولكي..بالتحول.نطالبالتيهيشيء

ومئالدينمنالحدكيقيةندرسوان،العقلوامكانياتالفلسفة":دوئنؤر

وسوؤء!وتوخرناتجمدنهااننيالاسسرملاحظةنحاولوان،التشريعلانالغريهةألبضالمععنقليلاقليلاونستغني،الانبلادنانصنعاننا

الذي!الراهنالقلقشهـلهمنادبناتحويلعمليةاننلاحطبو،قريباالاوروبرم!الانتاجيناطحوسوف!مي4علىيقفاصبحانتاجنا

..ذاتهاحيانناواقعمننغيرلماذامستحيلةتصبححياتناقلقنتيجةانضرورةمدىواررار،التحولفياخذت!ادذاتهاالعربينفسيةان

الىجمود؟منالن!معبواقعتقلب،منظمةماويةأسسالهانشططلماذاكلاثسهالذيالمشتوىمنواعقلواجملانظفمستوىعلىنعيش

...وتحررهانطلاقهمئتهىآبا؟نا

السغ:امكا"جأتالطبيعةنفهمكذاانبعد،الطبيعةوبينبينناالعلاقةتصبعالألهانم

وذلك،المسعيحيةعلىسابقةاوروبافيالفلسفةاننعرفنحن!اللهوالىالمجردالىنزوعنافيتجنبهالواجبالوحيدالشيءانهاعلى

ئساككانت:ومضفاعلاحياكاناليونانميالممثلالقذيمالعالملاقفوقفة،واذن،الاوروبيبالذ!قاصتكنالانناينغبيرنفسهمنطقناان

العالمبلدانمعومتشابكةمتسعةتجارةهناكوكانت،امبراطورية:طريقناباضاعقكفيلة،عليهانشرارقيالارضلاختبارء!مغيرة!ا

والمفاهيماللغاتوالثقافةالمعرفةوتباثلتبادل،والتجارةتقنرضالمعروفةوقتهاتتطورحينعلى،متخلفالحيماتناكصورةالمربيالادبيظلقىالى

!اياهموم!ناقنسةالاخرىللشعوبالحياتيبالواقعا!عوبو(نشغال(يظاهريالتحولىنمنعانلنايمكنوكيف،!تظمبثكلالاوروبيةالاداب

الفرعونيةلمصركانوقد،والحياةالموتولمشاكلالوجودلقوانينوارراكهم.؟ا.بعرببتناوينطقوشكلناملامحنالهادببخلق،الغربالى

الاعمدةعلىوكتابتهانقشهاوتذرف،القضاياهذهفيالتفكيرنرف:مخرجمناكثرامامناان

وقبرص،يرضتبلادومعفينيقيامعمصرلتجارةكانوقد،البردىوبفائفالوقتفيشبدأوان،المحيطفيبهونلقيبرمتهتراثنانلغيان-

ظيرةءلىموصوعاتفيوخاصوناقشفخلقالمصريالن!ئتحركارالاعماللكافةوالامانةالدقةوبممتىالنطافىواسعةترجمةعمليةداته

كانتفقدواذن.الق!يمالفكريللواقعبالنسبةوالخطودةالاهميةمن(لس-منانج!اء،الاوروبيالذهنخلقفياسهمتالتيالغربية

لمحلأنسغالنادرةفرصةجممرةاخرىبلادومعمصرمعاليونانيةالتجادةمغكر؟نتركوالا،والشعريوالروائيالمسرحيحتىوالنقديالفلسفبم

بوقتالمسيحيةمجيءؤبلالمكبيرةالعقليةالقضاياولمنقنثمة-المذهنياخلاصمنايخطلبوذلك،جميعااعمالهترجك!انبدونواحداكصيرا

،اليونانغنراالذيصالمسيجبةوريىالاسلاماقافترضناولو.طوبلالاذهانتكفانايضاويتطلب،الثساقالموأصلالعملمنعاماخمسين

كانوااببرنانلانوذلك،طويلايدومانالتشريعيبشكلهلهامكنلمانومنانرفترضوهـفىا،الترجمةالىتنحولوانالمعملمحنالمخلاقة

فس!تءةالمسبحوجاءت،الاولارطر(زمنواخلافينوفلاسفةمشرعينو-ناريخنا.وحاضرناماضينانرفضانمعناهذلكلان.الخيانةجيلباننا

التوجد.عبادةمن(لئفسيفراغهموهو،وجودفمفيملحوظاكاننقصا..حيلمالونفيولو-هملنبمننتنثبهوانذواتناقتلان

كلكانتوثانيا.الدينءنمشأخرة؟ولافالفلس!العرجم!لثرقنافياماونلفظالصالحمنهونختارونصفيهبرمتهالادبيانتاجنانغربلان-2

منالمطلوبكا!اي،لهمناوئةوغرالدينلسلطةتابعةالفلسفةعورالعاساالمختارةألاعمالمننجعلا!نحاولوان،والمحدودءوالسيالقمىء

الفنيةالاعمالنختارانيفرضوذلك،ال!ديثتراثنافوقهنبني

لى(صذاالخطوالوجه،تعارضهاولا(لحديثةحيلالناشكلتقاربالتي

خطرانف؟نقر!افيالحديثة!ياشاالصالحةالفنيةألاعمالانعدامهوالمخرج

كا..-..العربرجط

لاصلاحيتهبدكلوىنرفضهوان،كليةالقديمادبنانرفضان-ح

!ارتربوللجان:الجزئرفيعلعارنالاانطباقهبدكلوىجميعاالاوروبيالادبنرفضوان،واقعنامع

لادبجذوراالحديثةاعمالنامننخلقوأن،وثقافتناولغتناحياننا

وخنى..؟لاملبمجردنقنعانيجبالحالةهذءوفي،جديدمستقبلي

اليغلهنريالجلادوىالتيادحديثةاعمالناهيمما،جدامهزوزةلصتكونالاملهذاصورة

؟..قادملادبخلفيةتصلح

ونكشفوننظمنستخرجوانالشعبيالادبفينعوصان-د

تكوناناملعلى،الاسواقفينطرحهاوان،المغمورةالاعمالهذه

اد!يىوسهيلعايدةترجمة،اليهنتثوفا!ؤياغنقريرلمذ!نهامهحضاريةخلفيةلميةالعمهذه

ففسيةعنجدامكنفتعببرالفولكلورانفييكمنا(خرجهذاوخط

الاؤاننؤندفلف!ننا..الحلولهذهباستعراضنغرهااننحاولالتيلشرفي1

..منهالافراردائرة

فمملو؟ن،المهخارضنلفظوان،المخارجهذهكلنخنار؟ن-ه
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العقل:امكا.نياتادوحيدوالعامل...تصوبهاوانالدينيةعلالتعاليمتواصانالفدسفة

بذلكمفيرا،تعبرضربيكونعبركماللقدرةوسيالةهيالمعرفةانانفالمعروف،التقليديانواحراهالضغطهوالفلسفةدوحيقهرالفي

ذاتهاحدفيغايةالمعرفةانيظنكانالذي،،لهاتقليدي؟لتفكرتياروحريةالافكارعنالتعبيرلحريةيابهماق!رلشيءيأبهلاالمفلسليالئص

وليست،؟لفكرغايةهيمنهاللاستفادةالاشياءقوانينعلىفالسيطرة...النفلآتمزيقفيجدافعالاعاملاالضغطهذاكانوقد،المجادلة

ابخنراريةملاحظةالعالململاحظةالذاتقلبفيالداخليالكمونهيغايتهكانما،بقدررشدابنوهو،المسلمينالفلاسفةلاصرالعطيمةالفلسمفية

الفعالالمقاللالجانبوتغطي،اللامباليالجانبفيهتنعي،هزيلةيقولونالذينالفلاسفةمنطقيةعلىالغزاليهجومحدةفيمساعداعاملا

ومثلتقوى:الانعليههيماعلىملامحهكانت،شرقاالشرقكانومنذوقد،والمسبثاتللاسبابالعنصريالوجودبضرورةويقولونالعالمبقدم

ورضىبالقدروتسليموبخوروتواكلواساطيرقديمةواعتقاداتوخرافاتالنناءينخرو(اناستطاعواالمفلاسفةاولئكلاناساساهجومهكلقام

..بذلكمبرروقبولبل،الحاكمبعنفالايمانتزعنىاناجوبتهاكادت،منطقية(سئلةيث!واوان،الديني

؟لشردانمبدليااءننبارهفييضعانالروحهذهيهاجممنعلىوكانعلىقضاياءاقامةفيالغزاليواستند..الجمهورقلبفيالتقليهي

...والعبادةوالاخلافى،الطاهرةوالرسالات(لانبياءالعالماعطىالننهومنوخوفهم،السلطةبطشمنالاخرين(لفلاسفةجبنوهي،الهيةمنحة

الجنسية،العصبيةبهذءالاعماقحتىيهتز(لنا!كانالمنطلقهؤاومن.العريحة(لعقليةالردودالقضاياتلكعلىردوالوفيما،والتحريقالنفي

مهمتهوتصبح..الخاسعةالروحهذهضدالاساسيةمعركتهوينسىورقةخضوعفيفحاول،الخطير؟لمزلقلهذ؟رشدابندلنوقد

الىتراثنا.الغربعطشمايسميهعلىالاخلاقيةالتبريراتهياقامةالاولىهذه،وفوعاضعفا*ساليببأكثرالقضاياتلكعلىيجيبانومذلة

نا.الشرفياللمنضدالغربيالنمناقامةليستابداالمشكلةلىاساالنصئلعربييقلبانواحدعقليلجوابيمفىكان؟لىالقضايا

الذمنانكانفلو،للتطورالشرفيالذ!نقبولمدىفياساساالقضتة..عقبعلى

؟لعلمم،احتضانالىالغربيفذهب،واحد"نقطةمنمعاتطوراقدالسلطةمشيذةلانوساكنةمعطلةالفلسفيةالروحكانت.اذن

تماما.منطقية(لمقارنةاقامةلكانت،الزهدعلىالحضالى؟لثربروذهبكانولقد..خدمتهافيوالنصالمنطقيكونانالاابتوالمقاليد

قدبالزهديؤمنكانالذيالغربيفالذهن،ذلكيعاكسالحادثولكنيعرفمناولنكونانأحراناكانفما،ايدينابينكأملاارسطا،ليس

الالهي،اتيارفيالمضرفيالن!نغرقحينعلى،عص!نالىتطورفاباحت،دكتانوريةاقلالسلطةكانتلو،الخالقن!نناعلىالغرب

ويتقدم،يتنفسجسدبينالمقادنةتعقدحالفبأي..ذلكعلىوجمدالعربالعباقرةالاففيفكروا..والنقدالمناقشةو(باحت،(لتفكر

وبعفي،الكحوليح!هاجثةوبين،الحياةمنطلقنهايةالىحيامناقشةاقللان،أعناقهمفو!مصلتةكانتا!تقاليدلانملالواالذين

؟؟إ..العققر..المه!موردتوردهمبأنقمينةكانتمنطعه

مماباكر،الذهنيلتر،خيناسبباليستبلادذافيالديننشأةانوالرهبانالمتصوفةبلافتاريخنايزخربالذاتالشرهذامنوبسبب

ألاهـفمنذ.والخرافاتللاديابئلخلقناسبباالذهنيتراخينايكون..خوضهأيبحالذيالوحيدالميدانهوفهذا،اللهذاتوعاشقي

العسكريةبالقوىوفارسالهندونكبت،العربيةبلادنانكبتالسنواتخطأ،بأكملهعصرخ!-بالقوةالغلسفةمنع-الخطاهذاكانلقد

تمتصالقوىهذهوكانت،شيءجبروتهايحدلاالتيالمجتاحةالغريبةشننافلو.ذلكنغ!انتبعةنحنوعلينا..وجمهورهومعتقديه!فريه

الخضوعفيتذيبهاانوتحاول،وقوتناوروحناوعصبحتناحيويتناوالا،ذلكباستحالهصدمنا،القديملفلسفي1فكرناجديدمننحيىان

الحرتلهذهفعالامساعداالبسيطالزراعيمجتممناوكان،والتسليمفلفة؟مامنانجدفلسوف،القديمةالضغطصورةبخديدمناعرنا

طالمااشبابهايلأركولاالثورةيفهمولاالحربيعرلىلافالمزارع:الباطسةكليةفادتوامااحرقتامافهيالعقليةالفلسعفةاما،وحسباسلامية

المدنييهتمكماالابالريفيهتمولاالمدينةفييسكنالمسكريالمستممرولمالنصئلعربيناقشهااتيالقضاياتلكجدبمننقيمانشثناولو

الطذيانتطردبةعسكرقوةيصبحانيمكنهلاالمدينةورجل،بهالعادبماالوبروانعدام،جهةمنالدينيالسلطانلمنف،جوابالىفيهايصل

..وجودهوتلغىهوزالمانعانيهالذيالوضعلاناخرىمرةصسنا،اخرىبهةمن

بعضتعلمتخى،البقاءوسعهافابلادنافيالظالمةالقوىوبقيتمفقودازالمااخرىجهةمنوالوعي،قويازالما(لدينبمفالسلطان،هو

وصغيرةكيبرةبقلاقلوقامت،والثورةالحرباصبولالشرقية(لبلدانمنانجداءجميعا؟لاوروبيةال!لس!فةنترجمانفرصةامامنافان،واذن

والانهـليز.والمفرنسيينوالالراكوالمغولوالبطالسةالحيثيينايامحثكماثقيلاالشراثهذاوليس..المعاصرالامريكيالذصخىالاغريقيالذص

وقودهمستنفلظ،عميقبضكلالزرأعةعطلتهقدا!رفيالنصان،لاهوتيةفلسفة،برمتهاالوسطىالمصورففلسفة،تعجزنالدرجةجدا

الظلماشكالمنشكللايالرضوخءلىلهودا!عة،الخالقالثوريذهنناترمبمنعيداناردنافاذا،كهذاذهنيمشروعج!ثنتشرانويجب

..لبطثر1والعظيمةالعمليةهذهفورانبدا(نوجب،لهحلا؟لذيبالقصرنامالذي

اما،داخليةحركةالىالخارجيبغضهيحولانالعامللذهنبدولاالقريبللمستقبلالعربيالكيانخلقفي-محالةلا-تسهمسولىالتي

اخرىحركةالىو(ما.،الرضىاشكالمنشكلوذلك،اماناتبتغيالتيارهذاالصرهذاالىخلقتارسطوترجمةكانتواذا،والبعيد

..الدينيعئيوذلك،والشروالقوةالعسكريالمظهرتسفهاخلاتجبة.ولنلاحظجميعالغربي1الفكرترجمةتؤديهالذيفما،العربي(لتفكيرمن

واختار،الدينيخلقاناخار.معاالحركتينالذصئلمث!رقيواختارولنضع،القضا؟على*نغتاحتمنيبل،التبعيةتعنيلا؟لترجمةان

السكونالىدافعاذاتهاالتبريرمادةواصبحت،امانااكثريصبحانمصرفي(لمفرينشيخلناقممها(لتيالجليلة(لترجمة(عتنارنافي

..تفيرامنها(ك!رمن(لفرديالعملهذاأداءوما،لارسطاطاليس،السيدلطفياحمدوهو

-2.1الصفحةعلىالتتمة-..والشباب(دكبارالمثقفينلاوسن!عظيمةخدمات
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المبثريالفعلواهميةب!رادة(لاعترافالى،والمكتوببالمقرر(لتسليم-

بهذءنقرانبدلا،جديدمنحياتنانندأانشثنااذا،إلتطويرفي!المعأصرالعربيأ!فكرعلىفىرة
للئمن:الاساسيةالحقوو

بها:التبشيروحربة،والعقيدظ(لتفكيرحربة-أ03اليصفحةعلىالمنشورتتمة

ابي،؟لاكراههوالاجتماعيةحياتنامظاهرمنمظهراول**،---"!نس!لأحسسسسعم

الالحادالى(والمسيحيةالىيتحولسلمالنتصور:الضميريةوالسخرةالفكروظل،والفاكهةالبقلتئتعالارضوظلت،؟لس!نواتومضت

بالكراهيةمحتشدوسطفييعيشانلهيمكنيهف:...خطصةبصفةوالسلاسل*صفادعلاماتوتنقلت،والتسليمالخرافةفييغوصالشرفي

(لتيوصداقاتهالعاديةحياتهيباثرانلهيمكنكيف،والسخطوالحقدوانكليزيةوتركيةومغوليةوفارسيةرومانيةبينما(لشرفيمعصمفي

منبا.لحطلخلةكليواجهانبدون،الاجشماعي!معيشتهبهاتزخرف!لحوفاتحبدونبنالنظرينقلقروحهثودتالذيالشرفيوفرنسي!وكان

؟إ!(..آبثهودين،دينهغر)لانهوجبان!معيفبانهويعير،كرامته..الر؟هيةيتعلماويثور.ان

على-القريةفيبهابالنافما،المدينةفيبشدةملحوظةالظاهرةوهذهالقوىلألخممةاصلاهوجوداالشرقيةللبلدانالداخليا،لوضعوكان

الاجتماعيالضغطوطأةمنللمهاجرةيضطرانالمرتدعلىان-ذلكندرةوناء(لشرفيمماهل!لىالملقىالهموزاد،السيطرةمنوتمكينها،الغارية

كرافنهاعلى(داس)!نه،عنهتتخلىذاتها؟ستهانبل،عليهو(لنفسيو*يسمعوالا(لشرفييتكلمالا(فترضمااولافترضالحاكملان،به

حيث،متازرةقألفةدينيةعصبةيكونونهناالتاسولان،وشرةمايخيوانبل،بللكررضىانالشرفيعلىوكان..يفرو(لايرى

يتسيدوحيث،ا!فراداليهاتلمالىالوحيدةالاعرةهوالمسجديصبح..لهمجلجلاالغازكطفيهايخدعهالتياللحظةفي،له

والوارالموت(لىوالميلادالزواجمن(لقريةشئونكافةفيالمسمجدشيخالدينتينيدعوتهمافيللمصريين،ونابليون،الاسكندربخديعةولئعتبر

(ننا.هنايناقشلاالاسلامعليهحضالمذبم!الدينيالتسمامح).السقيابالنسبةالهانفسهالاولصارانلألدرجة،؟لاسلامثم،الفرعونيالمصري

(..عقيدتهعنالمسلمتحولقضيةنعرض..المخزية؟لثانيجراقمعنالنظروغض،مصرلكهئة

أهلىفييصل؟نهبل،والسكونيةالصمتيوجبالعقيديالاكراهتساعد(لعاطفيةان.عاطفيونلانناليس،عجينةسناجةتاريخنافي

بالنتيجةلانها،مصدرهاالغربيكونفرةكلعلىرفضبالحض،لهحدههذهوت..فيهاتوقعناالتيالسذاجةتخلقولا،الانشوطةفيبالوقوع

العالمفيانقديممنواجتالاسلايةاسقيدةلانذلك،)كافىة،فرةبعصرناالباتجهلنا،-معخيرالعالمباننؤمنانناهوالسذاجة

اجممااو،المبسيحيالدينبينتفصلانتستطعولم،الاستعماريالمسيحيمنسرباصلاالدينوخلقنا،والانبعاثالتطورتحكمالتيوبالقوانين

وفي.مخلصونسميحيونيسلكهالنيالسلوكوبين،غربيمن!بزلناماوالابداعوالوجودالخلقفيوالمشاركةللعصرالانتماءمشولية

المواجهةهذهمنطلقكلإلحديثةالاستعماريةوالحروب،الصليبيةالحروبلتيعيالصفائحعلىاطفالنافيدق،بالخرافةالطبيعية(كاهرنفسر

ليسىالاسلاملان،ذلكفيالحقله(لعربيوالضمر.المستمرةديكةبذبحوالنورستانياالشيزوفرينياونعالح،تختنقالتيالشمي

الدنيويةحيا-شالتنظيممحاولةهوبل،وربهالفردبينعلاقةكالمسيحيةالاشباحونقاوم،هودسورةبقر(ءةالشقيقةلصداعحداونقيم،بيضاء

بالعالميكفراناذنالحقفله،وعاطفبمواجتماعياقتصادياساسءلىهذافيذلك،مننخجلولا،ثلاتامراتالكرسيايةبترد،فوالموت

أرضنا.لاحتلالبالقنابلويضربنا،والمساواةبالحبيؤمنالذيالمسيحيموادلاخضاعمقدمةفيهءالفضاءارتياداصبحالذيالعجييبالعصر

اتناقض:هناعلىالجوابتهضمانتستطعلمالضمريةهذءانغير.للالسانجميعالكون1

!نه،وينظمهويوجهه،الدينينشرالذيهو؟لغربفيفالرأسمالالعنرذاتههو،إلشرفيالعقلشرلىيسندالذبماالوحيدالعنر؟ن

فيتوزعدوكفلرمؤلسسة؟ننعلمانويكبم،الفائدةغايةذلكمنيليدقضية؟لىبالنسبةالقديمالفرعونيالمصريالجمهورعقليةسندالشي

فهل..التوراةنسخمنعدةملايينالمخلصينالمسيحيينعلىالو(حدالعاممحلولةايةالدينوسيطرةبالقوةيمنعونالكهنةكانفقد،التحنيط

فلماذاكذلككانتواذا.؟.الحبهذاكلالمسيحتحبلانهاذلكتضلالشرلىفيالوفعأما.وبالقدسيةوبالالهبالمطلقالسرويقرنون،للمعرفة

الفاقةامراضعلىتسكتلماذا،بالكفافاليو!وتلقىعمالهادمتمتصالحاكمدكن!لوبىيةالى،والالوهيةالرهبنةدكتانوريةمنتصفىلفقدالعربي

.؟؟!.منشاتهاعمالوصدوردمفيترتعالتيالخبيثةوالانيمياوالسل.عندتعطىاـزليةكبرشامةالدينو(ستخدم،تطاهرهاقيالثريةوالطبقة

علىوالسكوتالتقبلتوزعالديناحكاملان،الدينتساعدالثروةفيموجود؟الضعفوكان.والتمردالثورةسحبنك!لفتوعندئذالحاجة

يفتحققطالذيهوفقطذلكلان،المادةتجاهلعلىوتحرضهم،الفقراء،كلياالتف!لامنهتطلبوالاجتماعيةالمعيشيةمس!كنته!نالشرقي(ش!ن

..مصراعيهءلىالفردوسابوابلهم)ك!(..مضاعفاواهتماما

الفقراءتكالبليمنع،الثريالرجليحتاجهذلكمناك!رسندايالمجتمعاتتتبعهاالتبمالاساليبو!وحد،ا"ل!محيوحد؟لفقران

...العملساعاتوتخفيض،الاجوربزيادةمطالبتهمويمنع،الثروةعلىلثرقنافيالئيبالقدرعنيفةالد؟نةاحكامكانت(ذاخاصة،اكتعاصرة

(لغربيةوالثروة.؟إ.ايضااللهمنيأتيوسند..ذلكمناكمرسنداي...العربي

تاخرلانبل،ضدهاواقف(لاسلاملانلا،الالسلامتحاربالتيهيومن،العلموسالىالخرافةوعيمنذهننانحولانشثنافاذ(

...ثروتهاوزيادة،منتجاتهابتسويقيغريهاألاسلامية*راضيصياسيةأزمةفينتاشكلاثريقولدعربي1زالمد،الانحتىلهـ(

كانتممااكر،الصليبيةبالحروبقامتاقيهيالمسيحيةكنفلمالفقرمنتهىلانذلك(...الميشدقمةالىودنلتفت،هذامنثكلونا)

قومتهفقم،الغربفيالمسيحيللضميرالالاسيالمول!هيالهربرةتسليمدصنتهى،الذهنيالانحطارومنتههىيقابلهدعربى1يعيشهالذي

تقوملن..لله1عاصمةلانقاذووجههاوالاساطيلالجيوشوجمعالمعروفة..مواجهتهآمنوالخيةاللطاتالىالامور
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ميو؟لاؤرادللاسرةالاجتماعيالمستوىهبوطفيجداهامينعاملينوالجماعاتالافراديكامحومما،الحديثالتار)غفيفكربةمكانةللعرب

الخ!4لهـذهالبريرعملتعملكانتثالثةومصيبة..العربيالشرقلمما،وحرقهاالافكارسجنفيالسلطةمنتاتوري3الدالطغيانهذا

الاسرةكانت.التواكلهي:الجوعمنبالرءشعباعاتةفيالجهنميةتستعملهااقيالفكريةالشنقعملياتضدواحداصفاالمفكرونيقف

الاسرةلراساثهريالدخليظلحينعلى،قرداعامكلفيتتزايدذلكعلىالمف!ونصمتقاذا.الوعيومنالثورةمنللحدالسلطات

ولهولدكل):يقولالراسوكان،واحداشخصايكفيلاحدعندثابتايضيءانالنورعلىاننالوقتاطولفما،التمردنتيجةوخشوا

وانتشرت(إ!الرزقاويةلهاالمسلمينامة..اللهعلىالارزاق.رزقه.إ.واعوامواعواماغواممنالظلماتفيسنمضيهمااكثروما،حيلاشا

تعيشالتيالاخرىوالامراضا)تغذيةسوءامر(ضوكافةوالسلالانيميا،بعضامضها4ويفنيوتتعاركوتصطدمتصطرع،للافكارالابوابلنؤتح

والدعةاللامقاومةفي!موتنميشبابناتقتلواخنت،المتعبةالصحةضلىقدرةواكثر!ا،المنطقيالصمودعلىاقدرهانعرفانلئايمكنفقطوهكذا

دونماالىالاعمارقوسطتخفضواخنت،والسلامةالراحةوايثارانشئنااذااما.يديةالتقوجهوفي،النقدوجهفيا،لوقوفعلى

اراذفوان،ذلكيربالله(نونزعم،نتو(كللانناذلككل..المثلاثينوالضميريالعقايوتخلفناالعاطفيباقتناعنا،هذاالموئسصمسنافينظل

...لهالار؟د...السلامحضارتناوعلىعلينافقل

ا(جتمعلان،جداثرالتقويةالاولىالاس!لامايامالزكاةفكلةوكانت

ممكنا،الثروةحصروكان،نطاق(فقعلىوتجاريارعوياكانالا-لا!بماالحاةخصاضاخصمنهماتهاالاعلانوحريةالعقيدةحرية؟ن

وباطة،يسهولةتجمعالنسبةوكانت،معروفةكانتالاموالر؟وسلانواننتطورانيستحيلاقرارهاوبدون،الحببثالعصرفيالفردية

لا...ا.*الا0.1راذ.*تقلات،والمالسرونلناتفتحبحكومةخطوةكلفينقابلوسوف،نتقدم
...لد..ر4لسموعولىلايامفيتطبيمهالمسلمينحماسلكردعلى

علىالزكاةتنظيمواستحال،(لثروةصورتعقدتانوبعد،الانامابوخزوصدورنا،افخادناوتدمي،اظفارناوتؤلع،الزنراناتفيبناوتلقى

ادخلاضراثبواصبحت،حياتناتطورتانبعدلمهاارقديمالوجهذلككل.و؟مواتناشقيقادنااعراضوتهتك،اجفانناشعروتحرق،الابر

فكرةاصبحت،الاشترايهةمنالبدائيالشكلهذاعنتغنىالمتعددةلانناذلككلى..فهنفكرمابعوابنققدولاننا؟لرأي،نخالمفهالاننا

درجة.اضعفالىالتاثروباطلة،محضةاخيارية(الزكاة)فيدلانناذلككل..لعصرنانشجبلانناذلككل..حقيقتنانقول

بهاليقفزالحديثالعلمالاتنتظرولا،مطمورةكنوزالعربية*رض..نحياهااتيالوحوشحياةونطور،المبهائمغقليةنطوران

الحديثالعلمولكن.الماديالمنطلق!هىالى،امكافيتها!دوديةمناية..ذلكعلىبالسكوتنقترفهاجريمةواية،نميشهامأساةفأية

عربيابلداولنذكر،القاءالىالقمةمنالثروةهرميةلنقلوحدهيكفيلاهذءبثثببرالسرفيالفردضمررفياتذيالحسانعمملقد؟.بةجريمة

دخلهاالزا؟هـ،لفقرها،طقوسيةزياراتعلىكبيرااعتماداتشمدكاشتلسخة!كونانالسانكللفيتقنرضالتيالموحدةالاعتقاديةاهـحوكة

اموالعننهائياالبلدهذءوالستفنت،للبشولمكنشفا(لحديثالعلميكونوالا،اوكلىكلىآيكونان..المقدسالمكنابفيا(فكور(لانموذجمن

...ثروةالعربيةالبلاداعظممنولييةيومبيناضحتلانها(لزائرينومنا،اقترفلخطوقعمنمنا،السراطهذاعلىولرنا..وكذاكذا

رفعاو،ورللجهالمانيبالوضعالارتقاءيكنلم،حدنىالذيولكنجيء.طريقررمرسو!ةعبدايظلانعلىالهاويةفيالقفزفضلمن

خزائنفيعظمةثرواتالىالتروةتحولتانكانبل،الم!ثيمشواءوتتثكل..الفرثوسبمالسرابنحوالاخبياريةهجرتهمالباقونووامل

..ا!!ممامالقصصوحكايةالروىمجردمنالراهنالعربيالمفكرمسئوليةهنا

حريةعلىبالحض،الن!ببةالانقلابيةهذهعنالاعلانالى،المسلية

ررغبرلمار!لممدخولان....ايمريضاوالمريضفقيراالفق!وظل.المثرو!ةو!رالمشروءالوساءللوبكا!ةالطرقبكلذلكوقول،الفكر

اصولهتكونانبدلاالواقعتعير(نذلك،شيئاالماديالثسبواقعمن،والعقولالاعينمغلقي،مخدرينامضيناهالذيالزمنهذاكلفكفانا

ونجؤزيم،بلاشتراكيةمؤمنةالقاعدةتكونانبدلا.اولاالنهـنفيهيانما.!ظاماليستالاولىبالمدرجةالسلطةاناعتبارنافيولنضع

..الواةعوالامروا!عالهباتساس1علىلا،العدالهاساسعلىالثرواتافراداكانواوكأذا.النظامصنعهالذيالعرش،يجلسونعلىومثليافرادمثلك

اه!،011011811011.11011،.11810110110118110110110110118110110110ااها8"0(،5"هيا51،،011اااها!هاةا.".ا(.((.اا0/10110اا+اا5ح"اتعبيرالسلطةان.؟.لنابحقنطالبكنااذانخشاهمفلماذ(ومثليمثلك

لنضع..الارادةهذهعلىمشروعغيرضغطاول!يستالمجموعارادةعن

.."+مدنيةلاقامة،والدكثلإنوريةوالبطشالظلمولنكاقح،اعتبارناؤيذلك

الآدإسبدارسبرآمنت..الديموقراطيةالمدنجةوهي،العصورمئاتمحذالشرقبها،حلم

..للديمقراطةالحقالممفهومهو،حضارةمنللغربنقدمهمالبن

ادريس:سهيلللدثنور(للاتيني)رواية(المحي:بالاتنشركيةألايمان-ب

ادربىسهيلللدكتور)رواية(الغميقالخنلأق-او،قريةزيارةوتكفي،العربياثرقفيالاولىالمشكلةهوالغقر

الكالحوجههليبرز،جمهوريةاكبراو،مملكةاصغرفيشعبيحبم

4123.بصالآدابدار-.انحطاطاواشدها،قسماتهبافظع

دةهائلة)،()1النسلززيادةبالاضافةالىالثروةيعتوزسوءكانقديمومن

ملال!=نلاثةسيقلالسودافيالس!اتتعدادكان..!!عامفي)*أ

118011011011011811011011011011011011،11011811011011811.11011011011811،11011011.110؟هاا"ا1101101101101101101101101181101101..إ!نمةنمليوتحدارادتعدكبعا،1!358عافيو،نسمة
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لاننابل.الاسلامهوديننالانليس،وروحافينعاطضون(ننا،ماحكومةنادتفلو،جسيماارتباطابالحريةترتبطايهةالاشتراان

والعذاب(لاسىيحسونلانهمويعطونيتعاطفونالفقراءولان.فقراءبدعوىوالناربالحديدالشعبتسجنالحكومةهذءوكانت،ماباشراكية

بقلوبنا،نفكرنحنذلكبسبب..جبلالهمفيهاا(غمورةوالياسوالذللمكأنواصنحتاساسهامنالدعوىهذهبطلت،الالثراكةتطبيق

اما.وغريزيانطلافياساسءلىجاتنافيوذندفع،بعاطفتناونقدرالشعبلمن3وطالما،القمةوليس،الشعبهوالسلطاتفمصدر.تكن

..شيئالحنهانعلمولانعرفهالامطفأةخامم!شملةفهوعندناالعقلفلا،الارادةوكلسلسل،الطاقاتمكبوت،الحكومةبواسطةمسجونا

تعاطفالى،الجوعتعاطفمن،بخبنا(لواقعهذانغرانشئنافاذا؟أ.بالعنفذهنيإنجران.بملكالذيهوومن.تقدماوبصثفيفا"لدظ

الدينبنفاصلاخطانضعانءلينافان،المصلحيوالتكاتف،الثبعالاليسى،صورةالفوالاشترابهبة،بالقوةالاشتراكيةتطبيقان

...وثائرينوفقراءكأفرادحيا.نناوبين،وربهالفردبينكعلاقةا)صسورةفيالاعنهاتختلفلا،التفببشمحاكممحاولاتمنمحاولة

رجاللتنظيفاولىخطوةتخطوانالعربيشرقنافيالدولةءلمىان..والشكل

الريففيعاجلةحملةتبرابان،الرسميبنشبهالامثياءاو،الدين،الهامالنثاطيالمجالبهذاثانياترتبطالعربينالمفكرمسثولية

الاذكياءبعضبواسطة،والبسطاءالفلاحيناستغفالمنللحدوالمدينة4ءيدوش،حياتناجوانبتضيءفكريةثورةتقومانبدفلا،بهوتتقيد

ذلكنظيروفي،والخوارفىبالمعجزاتيأتونالذين،المعمميننخلم!ا.ولاودرجةالحضاريواقمناومتطلباتيتفقالذيالاشتراكةشكل

..ايضاوذمنهاو؟دهوطعامطعامهالربف!هابسرقونمفهـومطرحشكلةبينيهجمعالمذيالرباطمقدارهؤلاءيلاحطانبد

دلكلان،بالقوةوالاضرحةالاولياءزيارةتمنعانالمولةعلىوواجبالعقيدةحرلمجتمعالحشميالوجودوبين،مفنركليراهاكماالاشتراكية

ونسينا،نسيناهاالتي،الحياةعبادةوليس،الموتعبادةالىيحرنا0.بالنقدوبسمح،بالنقاشيسمح

خاصةمنالمدكروموالد،الزارحفلاتتمنعوان..استعمالهايهفة:الدينمنالحدسح

منالساذجةاظاهراهذهكلتمنعان..وعامتهمالراقصينالمتصوفةالحنففذلك،المدنيةحيا.ننامنالدينبشجبنطالبانذلكيعنيلا

..خالصةكتايةهيولا،خالصةتابويةلاهىديرانة.مضهاا-دبانطالبالتيوالصورطهئات،منالفيحررةالىيوجهما

ليسىلملارضاعدادانه..المطلوبالتطويرهوهذاليسوبالطبعبنصوصوجودنامظاهرتفسيرفيواغراقناالنفسيتعلقنامدىهي

فيليسفذلك،الجمهورثصنيةتفيرانبمكئهالا!الدولة،الانتركهبل،لدينناالحصدنضعاننحاوللااننا.الدين

الذيالهسشيريالتعمسجنونيقلبانفقطنطالباننا.صمالمحها.والاجتما،جمةالفرديةحيانناخصائصمنخصيصةكلفييتدخل

الاقلاعيجرانواملنا،انناخرةالهمجيةالاحتفالاتهذءمثلفينلمحظه..--..-

نم-:.".::ا-!-يم+%؟....:تا..:.:::.ء!-،.:.-

..وينطلقفيتحرك،مرقدءمنذهننا،البربريةالعاداتهدهعن.:...:..::.:.ا..:ا:...-ا:أا:إ

الدولةتدأانافلفما،الانتساودناانتطورادادةكأتواذا05+-ت:. .!صص!حرجا
مصلحتهاغيرفيذلكونفعل،نغشهاكنااذاحت!،كأدهاكلنبخطوةأ.....:.--:..."ا-..ه.ا:::.

...البعيدالزمنءلى!--55

وحعهومديئتهوطقتهوطنهفيسدأانءممةالعرليلمف*ر1علىانم5-.شإ.:!71
........001حم!حسفص

...حسصصسىا

العاطفية،المسكنةهذءضدمتوانجبةغيرمخلمصةحرإا،بة2و...-.فئتر.!.

يرىانهيحقارلسالتهكانتاذاهذاوبهمر"لهبحولومالمهلعظملنصفى*مجاد.بةا-.1.-يمبرا!ص

---ص!.-

اكلالذىابائناجيل:ثلاثةأجيالهو:.ملامحنعبث!هالزىال!لى:-ا-ه..أ.ح!- .-.للمسكلادربرويلمحع-ء

اجانا،فثار،ألازراكوالحكامالمالكةوالاسرةالاستعماراح!خبزرقمد=-"روايةولروعأح!ث

مأزقىمنللخروجمحاولانه6فعصتهو،الاجتماعيةظروفهافسدتهجيل

وارادةالتفكرعنعاطلاوصيرتهوامكانياتهارادتهفيهفتعطلت،وجود.عاص!اصطال!افهشللطحضفر!ثض

هذا.ايامهنهايةحتىبهانجنببشالاعتقادمنفتاتالهونركت،النزال

اعظممهادنتهولان،شجاتمناكبرحكمتهلان،فيهخيرلاالجيل

.والتجددالحياةلواعيمناقربفبهالموتداعيولان،ثورتهءننخماز!تقلفراثوايراةر!هربمة

وقلقالمسئويةفلقيدوخهالذيالشبابجلهو،الثانيوالحيل"

تصلذءيالخانيجوقلقلملكيمولجيلوهذءلعمولقيمم!هلعصرلشردقلقلعرجمطلمحت.ل.و2م.فنا

التمردهذانقلفيالرائعةالبطويةمحاورهاثناء،فقدهيكادالذي.2ص2صص..!

وتحاولتقهرهالشايةفالظرولى.العامالصيدالىفردي!صا.!13؟بص-ة،نجيروت----رأرالآدابملمنمورات
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المقاومة،الىالتسليممنالاطفالدهنةتحولانالدولةعلىانبسخرالاولوالجيلالو؟عبمبحاولعزلهوالتقليلمنشأنه،بمركوالمجتمعتحطيمه

المناهحبتحوبلالاذلكلهابخنأتىولن،الاقدامالىالنكوصومنقد،الانهويفعلهماانلحظةكلوينبئه،قدراتهومنامكانياتهمن

وهـن،والاخلاقيةوالدينيةالادبيةالدروسمنكلياتحويلاالدراسيةيثتفتانعليهوأن..فائدةولاطائلبدون،كاملبجيلقبلهفعله

بهاتحثدواني،"..العلمعلىمفضلالادب"الحكمةأمثال.إ!لاصحابهاالسياسةيتركوان،طعامهالى

بانتصاراته.ويزمنالحديثبالعلميؤمنجديدعقليتخطيطالى،البرامحاليوميوحلهافياقهيرىالذي(لوحيد-الشابالجبلهذا-وهو

(لذرةعاومفتدخل،جثرياتطوإراالمناهجتطورانيستدعيوذلدذلد،وجسارةعنفبكلملاحظا،الوجودفيالمستترصراعهايرى

الصفراءارملوممحل،العاليةوالرياضيات،الطبيعيةوالكيمياءذلكبعدوواقعا،الماديةرحلتهفيالغربيحملالذيالقويالتيار

والرجوع.اللغوبةواائاقشاتالالفاظاشتعمالاتحدودعنتخرجلااقيالض!يقالمنطلقهذامن،وعبثهبسخفهوالاحساس،الوجودتناقضكل

..واحكاماحاديثمنوفلانفلانقالهماالى..بائه2لتحطيمذلكقبلكافياكانالذي

اقلهووحسبفذ"لك،الطريقلهنمهدانينتظرالثالث(لجيلانالذبم!جيلنا،نعيشالذيجيلناهو،الشابالمتمردالجيلهذا

فهل....وجودناوبمعنىبشرفناارتباطاواكثرها،نحوهواجب!شاهذاان.وسكونجركةكلفيخضائصهعنونعبر،اليهننتسب

؟إ!..بذلكحتىعليهنبخلويعلم،مجهوداتهويوقفيعطلهالذيويعرف،يقفاينيعرفالجيل

الدولة:عنالعقيدةفصل-!جباتهقدرسسبهاالتيالمعركةهذهدفضالمجتمعمعتتأزرالسلة؟ن

الحكومةفصلهو،والصلابةا!منفبمنتهى،بهنطالبمااولاقيالثورةلهذهتسيمايبغىلا،ذلكمنوبالرغم،وجودهومعنى

الدولةدبنعلىالدشورمقدمةفيالنصوعدم،الدين!ناورنيةانتريدالاعواممنميونقفزةعنتعييرايديهفيالاقداروضعتها

الح!هـالحديسثمظاهراتانس!من.مظاهرةفتلك.الرسمي..تعيروان،تكونوانتتنفس

..الحضاري!ةرواتقللانحلالمدعاةهاواكتر،؟خراشرئس-،فيالدممشهـلةهيالجيلهذايطرحهاالتيوالمشكلة

وتفسبربقوةتشعلقانتريدفرديةارادة،صورءاعظمفيفالدينفنإ..قيه!ارضافيتتئفىاقيالجديدةللحياةتطلبهاومدىالعربي

ارضنا.فيالساكنةوالانحلاليةالحيويةالنشاطمجالاتبكلخارقينمنوفمير،والاسطوريوالاخلافيالدينيبالتراثزاخرتاريخناان

ومنالمعجزاتمنتستمدوانعقلانيتهاتعطلانفيترغب؟رادةهياتفاف،تبرانفقطنحنعيباكأنفلماذا،والتكنولوجياالالةحيث

القبلضةالعبادةاشكالمنشكلانها.التكوينيغذا!االاسطورةهاكبانزعممننحنكنا!اذا..(لاخلاقيالحستناقضالآلةبان

بهذه(لاساسيةصورتهاكانتفاذا،افريقياوجنوباترابفيالمعاعرةنحنكأولذا.؟العقلالىتحولناوقغةالعا!ماالتركيببيناخ!لا

كسيالسةورسمهالهاالدولةتعلقكان،وائصاسهاثفردمنار!ل!لوالئ!اوريتاقىلانهالعلمبرفضونولمناولكلهمالخليقةدونمن

.....)،(..الديمية

فيوالبابليالفرعونيالمحراثيستخدمزالماالعرببملاالزارعان

اصابسهيستخدمونجعله،عنهذلكنشجبلافلماذا،ارضهحرث

..!آلةنفسهالقديمالمحراتطالما؟!واسنانه

ا!ئنازرنج!رئنهرايةدونوحسبالحيوانيللمحراثسماحقضيةالمقضيةكانتقاذا

؟دقضية،كانتاذااما..تناقشانمناسخففالقضية،اخرى؟لة

اش..،السخافةالىالاسبابادعىفذلك،الماديةلى4تحولئامنخو!قضية

الصفلكاجمردكرباتقدمرقضنالئرقنافيا!خاسوسيتطور،(يئاامشئناستتحولالارضلان

.ا-.ميلماورلكراينا،صنايماالعربيث!رقنايصبحوسوف،أردناءامذلك

.!*!!خالدفعةوهده،الزمنومنطق،الوجودومنطق،الحياةمنطقلان،نره

)دفصنا،العظيمالتطوريتارهافيويندفعجيلنايشهدطالتيالواعية

يرو!ير!الدئا!-.نحوءدفعاحياتناوليدفع،ذلكالى

:!ىءصان،تطوررنان!رفوحدهلثزمننعطىأنمنبدلا،نريد..فقط

ك!دماكيمة..!شو!هصاـنع(!نبحىلمرسمناهماحققناانناعناليقال،الار؟ديةالفعايةهذهمعهنشارك

!فدتاضوالئىوللةدركرية!نملىهشموأحطىجئمن..لحياتئاكهدى

003..ل!ئ!خرةبىعة.ت..3حئودهمن!ز!ييميمخططرسماجلمنيكافحالشابالجيل(ن

الوقت،نفروفي..ولكن،جديدةحضاريةثورةمنطلقالىالقريمة

!نثرراثم!بةالمضارتفيجمغرت،وا!أنهبالهوصلوبراءتهمئ!ىفيالطفلاثالثالجيلملامحتطل

ير!ت--1*اص.بالذيما.؟.الابتسامعن.لكفلااقيالحلوةالوجوءلهذءاعددنافماذا

الذي(لتاريخوضدالزمنضدبهايكافحوسائلمنأيديهافيوضعناء

..؟ايرحملا

..بهينبىءالديهوصلوكناائما،حراحةذلكالدينيقللم)*(
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العاطفيللتاويلكاقابلهومابكلويربطه،وتوحدهعزتقمةفياليهلفردي1داخلهامن(لديانةيهانلنقلمنهامحاولمة،لوجوث!اومعتوى

انه..وعلعيمنطقيهوماكلعنالوقتنفسىفيويبعده،الكونفيولىسمها،السياسيالصعيدالى،آلههوبينالفردبينعلاقةوكونها

الذيما.؟.ذلكفيالسلطةدخلفما،الاسرارومطلقالانسانبينكلمةالغيثيةالتفاسيرهذهيتخطونالذينالبثرذهنيةبهاتحاصرعامةخطة

..؟هوربهفردبين(لحديديالوجههذايحشربتفسراتمقتنعيندامواما،لوجودهممبرراتكونانلهايريدونولا

اعتقادكإنواذا،وماطفياذهنيااليهنستريحبالذينعتقدانلناان..وذهنيةمنطقيةاشد(خرى

صورته.كانتكيفماوالنقد(لحرللنقالثيقرولرفلامرخاطئامنابعض،الرسميةديانتهاعلىدستورهافينصتاذامرتينءتخطى.فالدولة

بدعوىالتعببرعنوتمنعكعليكالسجنفتفرضالدولةظنياناماالذيالمستقبلحقوفي،العقيدةوحرية،(لتفببرحريةحقفيالاولى

يقابلهانالايصحلاوتطاول،يعنيهالافيمامنهاتدخلفذلك،خطئكوتخطيء.والعقيدةالوجودبينالكريهةالحربهذءالىمشدودايصبح

وهي،بهيمارتباطاحقوقهمباخصنوالمطالبة،عليهاأنفسهمالافر(دتطاولافرادمنفردكللروجواعيةكارادةنفسهوجودهاحقفيثانيةمرة

..بهالتبشيروحرية،اللتفكرحريةعنكتعبيرا؟لدولهتكنلمفاذا،فيهالتقدملدوافعواستجابة،الشعب

ألاسطوريالئ!نتغيير-وكانتو(ذا؟ااذن.نكونفما..وارادتي،ارادتكتكنلماذا،وعني

.أ!تقليديوننحنلماذاقفكرلا:ليوتقولى،عليالخنا!تطبق،باسعيالمتهـلمة؟لدولةهذه

يؤسبنان.بحبلامتدينمجتمعكلان؟!بالديننؤمنلانناهلاذا"..لدنر.بدالذيبالقدرالاتتكلمولا،لنايحلوالذيبالقدر(لا

واطاجة،بهيؤمنلاالذيبالمقديممجازفةذلكفيلان،بالجديدوبينهابينيتصبحاقيالعلاقةهيفما،ذلدفيتصفدنيالدولةكانت

..و؟لعدلالامانمنهاويطلباليهايل!التيالتجريديةبالا-وار،عليهامر(لظالىح!تماتصلالتيوالبغضالياهيةعلاقةفكنلمان

ا-م!عافيالاملوتبخر،؟لرجاءضاعلو،اذنللفعيريبقىالذيفما-؟إ!الوجودمبنازالتهافيوالرغبة

ينهبوف"الدنيافيالاغنياءان!يبقىالذيما،وحبعدالةكلهآخراهي؟.واناوهوانتتكنلمان،الدولةهيما،شيءكلوقبل

ملككما،وجنيهانفسهاالارضيملككانولو،وعرقهجهدهوينبهوناءـى،وبينهوبينيبيندالاجتماعي(لرباطهننام.تحكمنامجهولهقوة

بهيبيعالذيبالسعريتحكمانذلكبرغملهامكنما،وسقياهاريها.؟هووجودناافكارنااحترامفيمشتركةمنارغبةام،علويةمشيثة

بلانفاقالسعريحددوهوالغنييرى:شيءكليرىوالمله..جناهمايمل،البشريالقلبالىالمجهولمنمشدودسريخيطالدين

اولادهيموتبينما،العظيمبربحهجدلاويراه،الاخرينالاغنياءمعا.-ا

التشفيحسفيهترضياحرىبارضيؤمنلا-فلمادا...وقهراجوعاسرو!ت،صلمحعأ!صيسطااود

العدالةفيهاجديدةارضهنالرتكونلالماذا.؟.داخلهفييتوقدالذي-.

ماالجنةخيراتمنهويأكلبينما،النيرانمنالةعنيإعبايتلوونسافيها!!يير

عذلألالوعلىيلعىونألاالحاريموتلعارون،عثبمنقبكرلسادلجشععفلماظلفهلظلمهستدهو"ركلر

....0003"ل!

دعالعدكبماالىىامللطلم!يدالويمحوحارلنلعادلها،نسيكلحسلمنطقلمنطىلسربرإعتىهكدصنراجمىص-
علىسيهـدءمويهاحلاميه.من.وععابلوابوجودمىبددلاوادر

..!الحرامةمنبدلا،منهواموى

الداردامتوما،فريرقعللكلوعقابا،حسنفعللكلثواباوتضع1خزء!شلأئة

وجههالبائسالفقيريحولانبدطلا،زائلاوعرضا،بصرياخداعاالدنيا

والسمفةالتضخمفيالنبتةهذهاخنت!ويداورويدا.اللهنحوثو!ر!مرهـ:!!4يرلزبمرا:لحف!

التواكل:أبناءهالناوانجبت،الشرقيعلىوعلامةرمزاوأصبحت-

..للمكنوبوالانصياعبالمقلروالايمانإ.!!!!ا.!.!!د:9!!انرااإا!.!نر!افئ!ا.ا!.!3!!!*ا!!!3!ا.ا!!!!!!!!*نجنرفي!لاقيا\نرا3!!!لأ!!3في!!!!لأ!\ا

الىالميتافيزيقاثمنيةوتحويل،كليةالعقليةهذءتغيرارلنافاذا.!.!*تر!ا!،!ئ!معمأ!ث!اننف!ف!ث!!ثم!ندك!مهنن!يخيلاخلا!!\!!ح!

هذهميعظمةصمحةنطلقانوح!،المحسوسالواقعيالوجودذهنية2\خمش!احدحئ!ئنهنة.!قي.!*نجتمرزبز؟رتر!!!فنحففلأئه!
......!ا!!11....لأاا!19جمفكى!حمث11."ا*؟*!!!

تفكروانتعيوار،حقوقهاتباشروا!تقومارلهامطالبين،الميتةالاذنافحددح!!ب!ةبز\!!ه!ا!1يخافيإلأحعنت!:!كا!!نر!.نر

مسوليةولا،العربيالشرلىفي(لمغكرةمسمعوليهتعيمثىلقادةتجروأنوا!؟لح!م!محئرئر!!تج!!!!!9!!نر؟!ني!فيتجثمنن.!سالمجفبأ!مهئ!ي

القضايابمناقشةتعليميةقفزةيبدأانالقياليبالنصعلىان.سواها!لأ19..لأأا....لأ.91!ا12!.2!!.!.!1101لألأ.!

صورةفيالفبريللتقدملغظيمالوجهوابراز،وقتلهاألخرافية

عديدةواجزاء،المعربوجهغيرتاتيالنمنيةالنظرياتلاهمدر؟ساتع"لوجم!"ا!الع!!!ص.*لألجزبهى

-.(لشر3.نقمتهمنلاالمهـعايعار!اة.لىض!لأهم!فممى!ص

ويحبل،بلامكانياتينبضالذي؟لو،قعهطهلىثورةنحتاجاننا-/،11-
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معركة،الاساسيةمعرثنناتكونانيستتبعوذلك،المغامرةوجيلتقللااذ،ايدينافيالامروهذا،بالتطورالتعجيلوحسىبالقلق

الىلريعاالمعركةهذهتئتقلوسوف،والتقاليدالسلطةفدالمفكرين..ذرةتنقصولاالئربارادةعنارادتنا

تنبثقاللحظةهذءوفي،جميعاوجودذاممركةفتصبح،الثارعرجل.0.لناوجواباابداعاتكونسوفاذيالثورةبهذهفلنعجل

والمناقشة،بالتقدسريعاستعبلاتيالارضهذهمنانبثاقاالنظريه-،:حيانناشكل

..الاصلاحسبيلفيالاراءكافمةوسض؟صطبغ،معينالوناالوجودا.نخذوكلما،الوجودتتويحهوالفكران

التيالوجورمعركةيخوضذاتهادبناانذلكبعدنجد.وسولىيعيشالذي*نسانهوفالمفر،ولريععاكسبتأثر،حلابهالفر

غلىاجر؟اننيلصرجة،المنتظرةالعظيمةخطواتهويبدأ،نخوضهاملىالوامميالأيقناحهرامنيعانيلذلكوهو،الاخرونيعيشممااعمق

وان..وتآليديتهاحنلاشارتابةمنبسببهوادبناجمودبانالقولتتركانما،لنكسةبدولا..(لياسوقيمة،العملوقيمة،الحياةقيمة

والتجارية.(لسياسيةعصورنالازهىانعكاساكانتالاربيةعصورناأزهىاليسومفرناطعمنجدولذلك،ورائحتهاشكلهاللعالم-نظرتهفي

ادبا؟نهمادامتيكتبهخالدوشعرعظيمادبفياملنالنؤجل..واثنمننهربالني،وجودنافيالقلقهد(مصدرء،عجيببقلقمحتشدا

بدخطنيزالمامشبعاالجوداموما،بعدتخطلمالهامةألاولىالخطوةنحضولا،الغربالىونرحلامتفننانحزمكحنفلا،وتأطرهتحديده

..والتقييدوالظلموالفقرالكراهيةهذءالوجودرحلةفيلنايصلحمامغهاونستخرجالامتعةهذهنصفي

يعيشر؟يت4(جلمنونحياكلبهنطلبما!هلماقرارالىولمنلتقت...بالالامالمترعة

00الصعبةوجودنارحلةفييصحبناثم،جنبئاويتنفسى.0.الغربالىنتحولنحنولا،اصلاءث!رقييننصيرن!نلا

..والعقليةوالاشنراكيةالفيجريةاقرارالىلنلتفتاليناتمتلاانهارهـمموىالغربيةالحياتيةالمذ(هبنرفضاننا

واتليفالكتابةعننكفوان،اترجمةعننكفانذلكيفبمولنأبمدالىصحيحوذلك،حيافناعنتختلفحيانهمظروفولان،بصلة

النقديةالنظرياتواستيظلاص،الغربية.النقديةالنظرياتواسببراداو!!زدرجات

..عصرظبلونتلوينهاومحاولةا!فانبراثنمنالشرقيةتغرانلهايمكن،عربية،مانظريةانصحيحايصبحهلةولكن

،الاولحرفنا،دائما؟ميئنانصبالمعركةهذءكلونان!نيبلفياشك؟..نعيشهااتيالقاسيةالظروفهذهوفي،الانحيافنا

وم!،ثيءكلبخروجتسمحالنظيفةيلارضان..همومناواخص...ارضهناككون(نيجب،نظريةهنلاتكونانفقبل،جداذلك

الروحدامتوما،والجراثيموالبر!المستنقعاىفيهاتعومارضناد(متالتيالاولياتعنعاريةوارضنا.النظريةهذءلظهورملائمةوارض

بحثلائه،مرضا*سميهالل!،؟لعجيبالقلقهداتعيشالشرقية..بالانباتتسمح

لئعمق،هكثايلامرد؟ءما،الحقيقةوعنالهدايةعنوضميقجدي..سوموذلك،الحريةهيالحياةشروطفأول

،ولنارارتوجمبفماشا!تكيفماتفيالعقولكلبترلرالخصبالتيارهذامالحتاجاولتحتاجاتيالبلادهذءمثلفي(لنظريةتؤديهما(لذيثم

تسودحريةظلفيالاللنظريةالجبريا!وجودى،التعميقذلكيتر.ولنتنفسهنظيفهواءالى

..*رضهذء،يسبقهاانءلي،ولكن،بش!مطلوبةالموجودفيالعربيةالنظرية

و،طتتقلاوللنبدعاوفلئزجم:قبل؟لشابةرسالتنافلتكنوالن..وتوجمماالفكريةالحريةوتؤكدتطالبعارمةارادةبهاويبثر

!قي!وريكونانرل،جو؟بئاثرايكن..ترأشظالىفلئلتفتمستوىرفعسوىلايمني،وبالحريةوبلاشتراكيةبالعقلالايمانان

..هواطئايو،صانهدرجةالىحماسياالشعارماداممندرجةباقصىحياتياتحولايمئيوذلك،وفريامادياالعربيالشعب

..(لموى(و،الفكرحرية:جوابناليكنكما،الفردة(لاثمانبعضعلىوقفاالعلميصبحولن،والقوة(لجترية

محمدالق!ينمحىالقصة+!-لماانمناكبروحر!ةتياراسيضحىبل،الوسيطتاريخنافيكان

....حاكممشيئةاوسلطة

17

نتل!ينصرضضفض-%ر-اشقلوا-....و*ن
برسكأ!هـحوحمصر2.ب9أ/ص.-حكص+1كأووإ33صت

ضى.دم!هـ.منعاملالفخاضعا،لحيلاشاكصورةالعربيالالبيظلقىالى

اف!لزىثولاالمىدحودنااناذافكرنافيرعبا؟اننانموتالقلومنالصحراوية
فيباستمراريتنافكرنااذارعباولموت،الروحيضميرنايقتلالمادة

درتجىالؤهـح!هدكمه..بالتاخرواحساسقنوطمنءليهمانحن

.---!ص!!%!خ!-.3،ب!ف
.،كاقيشمم!!%!ه!ببهاقي.بخ-اممعإشهخنع-(؟.العملفما،واذن

،!ير!!ردرأ!ا!ت.!ر!ةق!ر!صدؤ-تشقرجكنالوكمااي،مسقولوغيرعامبشكلالمشكلةالىنظرنااذا

محمل!عورإمزوالاوسعرالشرمفعتلبتناتخططنظريةامرهوالامرباننقولفسولى،مسليةالهيةعلى

لإء!-حئخو(ض!.ءهقي-ضضصى!يقعصعت.0قا"لمةللنظريةتقومانالىالموىيعني.وذلك.وسلوكنا

-----..هـصضص.يخعهاعلإحش.للابرشطعىاحف

!!3ولآةئتىع!بئخء!؟بمولأهـ!!ر!فيصدنباف7.انر.ا!-صووضعنا،تزولانلابدسبيلنافيعقبةانهاءلىاليهانظرناواذا

3،،-يرلت!"،ص.-يطد-ش؟!ناصءر-دئطفت3.4-يرربمس!ات01اررهـسوألابخناجمطوالسياليوالنفسيالاقتصاديووضعناظروفناالاعتبارفي

؟لمج!!لرتيضس!امم!يصهـص!الحكناتارهـ!-:اوررعص!ا!ر.فيسوممر،ارر!الىلا،!متاجالامر؟نوج!دنا،امكانيا"ظبدسبالدرجيوتطورئا

التعويلجيلنحننكونانيمنيوذلك،للجوتمهيدالىبل،نظرية
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-خ-،كا+أيمبز-!!سا+ب-!-."خكأكأ.!.في!.-/-فيفي*-؟؟أب!-7/ء

!نجفي-تج؟-!ذ!!د؟--؟!ب!"!+"آ؟!ب،-ا،-"-!ا!آ.؟س!بزأسءلاصر!حمس

!!!+ذ-خ.-2و!!-؟!-3-،ب!ء!:لم*--دسب--!"ا/--7لا!--."-+.--

!ر+شيمح-نجبمفيبم!+/شجمتمخ/.3-في--"ظخ؟--نر!م،+*!!إ++:!.طد-،

+د،+ير-نر،!؟!ش،لافينرم/++!.أكا؟+.!-ز+فيط-شب+-."بئ!طح؟ص:3لالاإب9

"+تم،!!أ+لا.،)ث.!خ-.؟-انم"ض"-لا؟طخ!شطأ!3فى-+!وص!،طى!اأ.05-عاهصوا

نج-بم؟+ب+؟"-ا!-7---ؤ+"فيا---ط؟اتج-؟ء؟؟تئ-؟-بر-!-:!!لر!جم!صبي!ط

!!04يخ.-+؟"+!إ.-7"+-لأخط---في1--6"ء،لأ-التيالادبيةعيرالعواملالعرببىللقاريءأبينانمضىفيماحاولت

بم!د؟-!./.:اننموومسايرةالازدهارعنوتعمقهممانيالىالاقليمادبفيتؤثر

:،1-خ؟-01-+-د-لجنتىمنهواخص-الاعلىالمجلستشكيلانفبينت،الاجتماعي

؟؟02--+-.تمفهوماتهمفيتأخرواافرادايضمريحي5تشكيلهو-والنثرالشعر

--لا!4لاع-+ا-ادد؟-،الجديدالعربيالشعراليهاتجطورالنيالحديمتةالمفهوماتعنالادبية

اخفقتامافلحتولواء،نظرياتهحدودضمننفسهاوحصرت،الاسه.المعاصرالادبمجرىفيتدخلؤامااذا..رجعيتأثيردووفهموبذلك

-اءاجتماعيةصانوناتالىالادبيةالجمعياتتتحولكيفاوضحتاننيكما

بنهاكثرمعليسى!منبا،،عدفيو!ةممهولمن!بممع!موسبابفاهذافيلاتمعيللكابتجاعتنقواكامدهبيانتاجفيهوطرحهادبيمفهومتبنيءلىالاشيءكلعلىتتفق

بمذاهبالكالبتمرس"معاناة"بكلمةواقصد.للمذفبالكاكبمعاناةهذءاختماناريوموارى..موحدةنطرةضمنالفرديةبالفروقبحقظ

لهتجلتاذاحتى...مابحقيقةقناعةالىالوصولبغيةءريدةفكرية،الادب"ؤخرا،لتيا!دبيةالعوامليحللبحديثاللراساتمنالسلسلة

ءاصلنفسهاكنشفهاقدانه.ومكتشفهاصاحبهااصبحاد!قة!رنحثفييراروراتلعبالتيالشخصيةالطروفبذكرذاكمازجا

بةحر(دةمنبلفحوتتكهـربيهانهمنجزءا!عبحوبذ!ك!الاقىيمكنلالبديهيةاثباتليمععنه..انصرافهاوانتخهمتابعة،.ىالاديب

يسلسكالريالناظمكانتادبيااثراانتجمافاذا...بتهواورظعة(لاجيالانوهي،الاعتباربعيناخث!ابمونعندناالادبيةالحياةفهم

سيءبصمغملصقةالفرةظهرتوالا..الفنيا!لاجزاءكل!4تثكللاوانها،ينهافيماتمامانقطعة/،السور!طالاقليمفي،الادبية

فنمنالكنابةواستحالتواضحااننوجبه-فيهاوظهرالفنيالا"لرعلىوانما،السابقالجيلاعمالاللاحقالجيلفيهايتمممتصلة-لسلة

..منثوراتالىحتسبهخاصةوتجاربمفهوممنجيلكلفيهايبدأمتقطعةحلقكهي

كلعنهمخظافجديدجيلمحلهفيحل،3لاخراولسبب،ينتهي

الرفضبينهيجمعالكتابمنجديدجيلالرابطةوخ"ف...قؤادالى!صكةيمتلا"!ه!العجباس!مانع!نجدولهذا!الاختلاف

مقتنعهومامنها،عديدةاتجاهاتفيذلكلعذيفتردثملم"ماركسية05

تامرزكر؟وان،العطارالورعنالبعدكلبعيدقباليلزاروانالشا"لب

العربية،الاشنراكيةنحومهـعالئراتوحيهاالحماهررتوحيهفيالفنساله
....بروهكذا..؟لعجيليالسلاموعبدالكيابىحسيبعنمنقطع

السعرضمنوالمباديءالخطبكتابةفيسابقيهمخلفواواولئك

توجيهفيالمباشرةغرالفنبرسالمةمقنهننعهوماومنها،والاقصوصةطابعتفقذهلكنهاء،وتلوبناخصباادبناتممحابىيهيةتلكولعل

ويريد،1(لقاريء!مبرفيوجوديو!يارر!اظاولايريدانه،ادجماهبرا!ياتمخنفتواجههاالتيالواحدةلتبربها،ضعلو"موالفالاشنمرار

ويرمثل،واستغ!لهتوجيههسبيلفيوتحديدهالمو!بماهدا!لسفةيضا1بينمثلا،ااـوجوديةحدثكما،بهاخاصهنظروجهةمنكل:الادبية

فيالخطيبويوسف-)يمنبماقلةعلى-الراسشريفالاولالاتجاهلذثا!ساسيالسببا!وواصح..وعيرهموكاموومارشلسارتر

القصة"يميهؤيثاصهتيمطاعالثانيا+لجا.يمثلكما،شعرءبعض!مالهالزمنامهالعدماو..اديبابم!ئ!نفيواضجاتجاءفقدانهو

الاشكاليةالقصةان(ابطالاشباح"كتابهمقدمةفيويد!بما"الاىكا!ة..ا!طاللامعبدعندروجم!قهمط!ئعمثلاهناك..لديهعمايعبر

!.اشكانيقاريءالايفهمهاانيمكنلاهذهنظرتهعنىفونجرغامضبثكل*يعبرلاالانحتىكتبهماولكن

فيصتكىازمةوضوحهعدماو،المفهومانعدامولعل.للائسانالشرقية

بصلم!تخومهتحددلمشعاراترالماالعربيةمنلكن!لل!اـبرلمتحم!ئعوصكيةلهذوما..فيبدو!ادبنشوءيستحيلولكن..كلهالعربيالفيمنها

11حقلايعلمودهولكنهميتخيلونهشيءعنلهان

فمنمصطلحاتمنذلكشابهمااوالوجوديالوعيا!حاب(ما..اننميعمنويصو،يسيجهوراءهفكراذنفهناكادبهن!دام

بطلعنيكنبالنيوان..مستوردذلدكلانالجميعلدى.المملوم؟ادبنافيالفكرمصهـدرهوما

ومصانع؟(!ناجمعمالعنتب3كالذي..الغئيانيعانيقرفانمتوتر..الخجلمنبالكببرتشعرناعنهوالاجابة..محرجسؤالذلكم

ويمطافيمةيستوردكلاهما.دخيلكلاهما،بسواءسواء..الفو!ذمنطماثلاثينمعحساباتشاوجرد،الوقائعتقريرصددفيدمئاماولكن

ومن.الهجينونتاجهالمستوردةافكارهمقتضياتحسبيقهعهاوالواقعمعظمافكاراكثرمصدرهوالاستيراد":صريحةننقلها!،*دبيالاتاج

الفنانعلىاي،النسبيصرركلنالمطلقعنالتصبيرهو.الادبانالمعلوم..تماماصحيحةولكنهاالشيءبعضومعقدةطويلةجماةانها.."كتابنا

مث!فدوستويفسكي..هويتهواعطائهعملهاطاراتتحديديستطيعانجماعةفأولى،كئبرانبتعدلنوهنا..ايضاالتاريخحيثمنشاملةوهي

ملامحض!نولكنالحياةمعئىءمبحثأزمةفيكرامازوف(!خوةقدمالكنابرابطة"هيمحددواضحمفهومعنتاب!لها3فيتصدرانحاولت

ايضامخصوصوزمنمعينوطنفيمعينةاسرةلخصا!لمرونهائةمحددةعلىنتاجهاوقدمتالماركسيالمفهوماعتئقتانهاالمعلومومن."العرب
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هاربالانهووها..الصيفية!ةالعطفيقضاهشهرنتاجمنالادابهوواين؟الذكرالسالف!ةالكتاباتكلفيمجتمعنامدمحهيواين...

قصاصاسنواتمنذكانفقد،حيدرمحمدخسرناوقبله،غينياالىالكاتب!نايح!لىنعم؟وقرفانينوعمالابطالمناولنككلبينلعربي4

مجلةفي"حالعرض"كأبةالىالقعةفن!ركسلمايمنئممنتجابانطباعنحسلاننايكفيلاهنا..ولكنالصفاتمنوكئاكذالهبانهويته

نتاجمنايضافهيالادابلمجلةقورمهاالتيالابحاثاما،الثقافةلادميةتخرجملصق!ةحموعةانها..الصفاتهذهبطابعالبطل

قبلرمزيشاعرمنفاخوريرفيقاستحالوقبلهما..الصيفيةالعطلة.حياانسانا

نتساقظاننا..مستمرتقهقرفييزالوما،كلاسيكيناظمالىخببمالتعيعاقبوهو،(لحساسيةوشديدذكيلكنه..قواضعحعمرالقاريء

لكلمايحدثبعكسفينايحصلاي،مستواهيهبطاويتجمدومعظمنامقيالساليسالرو(جانصحيح...وبالاغفالبالصمتالافكارمهربي

.يتحسنونثميبدأونالذينالعالمادباءالقاديءيتهماناحبولا..النفوراوالتج!بفلىدليلولكنه،للجودة

الماليةالجوائزوانحصارالنثسروسا"للفقدانذلكالىاضفنافاذاقاسيةبضربات(لواقعصفعناالادعاءهذاعلىو(فقنااذالاننابالسطحية

الفينحسمينطهتناولالمافيالشهرمي،الكنابمنالشبوخبالاغنياءعلىوالدليل..مراتطبعهواعيدالسوؤمننفذقدالجي!دالنتاجفكل

نا":شوبرناردقولفذكرت،للادبالدولةجا"لزة،جنيهوخمسمائةاثولفالىوأتجهناالثرجمتركنافاذا!دبكيالبعمنيرمترجماتذلك

مع"الشاطىءالىوصلواالذينغرقىلالمعونةبتقإيمتشبهنوبلجا"لزة!لاقىالعجيليكتاباتوانمراتطبعه؟عيد"اللاتينيالحي)(نوجدنا

وهذا،وسامامنحهالحكيمتوفيقكرمحينالنا!رعبدالرئيسانالعلمحتىتظهرتكادمافانها"ريشةابو"و""القبانيدوإوين؟ما،دواجا

تأخرعواملمنكثيراادركناذلككلذكرناأذا-والمعقول؟لمنطقهوالكناباتتلكفيالجنسيةبالنكهةاحديحاجنيالاوارجو..تختفي

المستقبلينتظربماالتنبؤتطعناوالى،الماضيالزمنفيعندناالادب.السرائرنزيزمنكثراالمتمن!بينكتابتفيلان

..السوريالاقليمفيوجدبنضوبمنالادبيالتىالخاصةالحياةالىونظرنا،الاعتباراتهذهجميعتركناولو...

عن؟لمعلمين.نميز؟لعولةوان،رسالةوذأتسايةمهنةآلمتدريي(نمملةرتيبةحياةلوجرناها-كاتباي-..اقلممنافيالكالبيعيشها

تاماوتهرغاارن!نفيالىتقراراتر؟ا!نةاهذهولكن،ا،خاملةفيغيرهمبالتجارب41ليئةالحياةانالمعلومومن..التجربةمنخاليةانها.فارغة

..التفببرمستوىمنمعينحدولزومانتاجوترإهـسرعةبهالمهعملالتجريدشحوبمنتشدهابجذورالسطوروتملأزخماالكتابةتزيد

(لمفاهيمفيوتطوروهدوءتأملمنالادبمايقتضيهيخالفذلكوجميعالسوسهيالوظيفةان.الحياةوتعقيدات؟لواقعلزوجةالىوالتخير

بقبكأفيبتوفروقتابتطلبوالعالميالمحليالادبيالانت!جملاحقةانكمابدالامكانكانفقد،ذكرتهاالتيالعيوبكلورغمكتابناموهبةينخرالذي

الذهسةالطفراتانكما.التدربسفييتوفرممااكثرالوظانفنفسهعنذلكذكرالشانبوفؤاد..الوظيفةلولاالانتاجخمسب-فىداد؟ن

نفسهتكقيفالاديبومحاولة،و(خرىفكرةبينالظاهريةوالانقطاعاتالوظائف.امرفان،بمضمن(هونالثربعضكانواذا..مرةمناكتر

عمادهماتين؟لموا!توارأنتبسيطتخالفامور..وتجديدهاتقتضيهبماالتعليموظيفة..هي(لشبانادبائناحيويةتستنزفالتبم

التعليم.وامنلاءالوظائفتصليحامرمنالمعلموقتيشغلوبماوتبسيطتكرارمن

تنتظرورقةومائتاالفطاو!تيوعلىالاخيرةالسطورهذءاكتب-فيالادبااسماءاستعرضناولو،المراهقينمنالناشئةبكتابتالنصئ

اليومية.الجريطةسوىاشهرمنذاقراولم،التصحيحالناسطعبد،فاخوريرفيق:كذلكاك!رهملوجدفاالشماليالا!3يم

الاديب،لتطويرالاولىالوسيلةهيالثقافةبانأ؟مناننيوبما-كيرونوغيرهم..سالمجودج،حيدرمحمد،صف!يمطاع،الصوفي

انيكتبالاديبعلىان"منهمنغوايرأيبصحةاعتقداننيوبما-،التعليمبوقار(لوظيفةوقاراجتمعواذا...السطورهذهكالبمنهم

مهنتيبسببذاكمنلثصيءالوقتاجدولا،"غدارموتسوفوكأنهعلىالسلامفاقرأ..والتصحيحالتدريسبروتمنيةاليوميالعملوروتين

لها.العيتىاسباب(ضطرتنيالتي.بالحياةوالتمرسالتجربةامهـانيةعنفضلاوالكتابةالقراءةامكانية

واغزرئقافةمنياكثركانواادباءاحوالعلىمطلعاننيبماو-ثر،عباستحداثالازمةهذءمنلتخفيفاارادتالثقافةوزارةانورغم

.الطلاباورافىءهى"الشثقف"مارسواحينتدمورواثمموهبة..ثاكليخلقبلمشكلايحللا،طبقاذاالمشروعهذافان،التفئ

الحالية.اوضاعينتيجتهاكانتالوعودمنك!ير(سمعتاننيوبما-المر؟كزاواكتباتافيموظفايوضعكأن،للاديبمرهقغيرعملتوفيران

علم.بدونالكنابةء.ىأجهـالجرأةولااسعياخرماننيوبما-التخليالىاضطرارهعدمتضمنالتيالاعمالمنذلهـكغير-اوالثقافية

خمسمدةاجلهومنبخبهعملتالذيالحلوالعالمذلككلاودعداننيلموجهالدولةتطعمهانمنمرةالفلافضلذلكان،الفكريمستواهءن

سادنااكونانالايامعنيومفيطمعتالذيالعالمهذا..،سنواتاهـىبحاجةلانها،-الىدولهلايرهقوشطحللانهافضلذلك!الله

عطفاستجداءأونداء،لمقالهذ(ان(حدالايظنوارجو.معبدهفييشمل؟ن.بمكنحلولانه،بالثقاف!تتملافىاتي؟لمراكرتلكيملاونموظفين

صمتلماذا":-عامالفبعدولو-يتساءلسوفلمنكلمةهوبلاننيكما.التفرغقانونيشملهالذيالعددمناكثرالادباءمناعد

هذهمقالمتيكتبتانني."؟تقالانتستحقكلمةضميرهفيوكانخيزامكانياتهيمتعىولاالاديبمزاجمعيتلاكمالذيالعملاناعتقد

محمدالديئمحيياودع.عباساحساناودعانني.السائلهذاكثعل..التفرغقانونيوفرهااتيالبطالةمنواكرمواشرف

!فوالحريةالفكرخميرةهمممنوغيرهمهؤلاء...النقاشورجاءتفاهاتدوامةفييعيش،الحياةمنمسلوبمضغوطمرهقاديبناان

العربي.وطننا-فيضحلوبنفسهوبالتقافةبالناستدريجياصلتهيفقدتجعلهيومية

..معكموكتبتلكمقرأتيامن،اخوتينجافهذا..تذكر(نمناكثرذلكعلىوالدلالل..يموتثمويضؤلانتاجه

."وداعا"اقولبل،"اللقاءالى":.اقوللنفيله،شالبصرالسمعملءشاعراكانبالامس،الصوفيالباسطعبد

صبحي"لدين!نددرعاقريةفينقرأهاالتيوالقصائد،صمتمع)ماعينومنذ..حصادموسمكل
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خهـفاقهعمادتيةالرلشعبىفيتجسدالل"كا

"..الوحددواسماللهباسم"إورباحفبسياشعبا

الثائرالشعحبأعماقمنأسمر؟

اغنب"للعالمدوتالبكرألصحراءلالون

العرليهعمانالباءألدنيالاقلما-لحتضن
.-.ء.-

.ت،رالاخضر00والححلايطفلنلداماا!بر5ر

الحلدبال!يعرعصو!

نخصعلنلا..عرب..عربالهمات

الصحراءجوففيلةوالشمع

عهالورلبغداديتلألأورديلورالانبياءانجبالذيالعربيالشعبالى"

ودهـ،ءدمءنافورة!،رققضةفىوألرايةالابطالاليوموبنجببلامسوالمحررين
..".....والمنقذين

لاالثورهيغتال"والاوحد"اءهوكألسمسى

صيصماريئزوسفينلجرلو

نجومتحروكالطهربيضاء2شرعةل.6

الحا،فيمحمورويعربدالصحراءلكرمل

الاوحد""وعاثرال"مابنوالمرسىالمجرىاللهباسم--+.*ى"*-،*7----سة!:7---لأ-لا--
؟لأ!*-:12-يمك!ط!!في؟!ط؟-ش؟لاببغآبهنز؟

ئاطهعرلاو؟+!قي.-س+أب6ت!ت!جمو-!!ت"7ل!9

سودالاوألسور"زر+!!!كأبر!.آ++!!نمئن!منمتج-بفي--"--:--!د

+!بخمفئي-تقي-و؟!بم!ء+-؟؟حدبخ-س"7-".---7

الظلمهفيتلمعوعببوداوضاءهئورلابركةتففي،ش؟-!!في؟الا-لا،!؟!ة:.+صط--.-ة-
..41ء+أ+وا+.طأ.-.!يم-،-!أ--2

-!خت+دفى؟.؟-،+،خ!د!ير-.+.-.،-%---(د-/،

آلقضحانحقسلفىالعر!ئمورهنفمضالا.!بم4!+إبد-7---؟جيلإ؟ت!+!با-لإفى!!لانر-"ةبمء-.7

.-."،-!ر!جص؟!قي-؟بوكم!كأ؟تئج+م؟/؟؟ا.ب--..د/!دا:!لاد.4+

نمعي!برا!تنةنم01::3أ!اخ-+!مت..خ(؟أ-ب7في-،تنم-!ل!،:

الاخضرالفجرترتقبولهىأبكىلنلاي!+ظفيتمقئ.---+1شورت+كا-فىثقيتب.-*"24د

...ير!-ع-ت؟!في+ط+ت.!*-طضب(-،؟!--+.يى:!---

1تيم،قي!كأ،،اقي!؟ستا.!،تءبكأ--؟ت-اقى؟-.ت-...+

تزارحن!حرهوالشلرعقثووورأس1-!في؟ص-إ-!،+.".--ب3+خ--أاب!بم8د

تر!؟؟.ج؟؟-!ا!-ء+----خ!.

كا-ب-،أ؟ت!:د؟+؟لمبيز!-لأ.-"ب،في!.-

نخصعلنلا...عرب..غربالاسرقيدفليبلابن7

الاسمرالعملاقوالشعبأسودكهففيبلا-بن

يفنىلالن
بلابابن...بلايابن

يقبرولنبالبعثقسما

هدأرهجيلياصرخة

لكمل!شفيقألثورهياووح
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-م"لا-ات-+7لم!-(؟ذ؟+؟لأكش-؟+2؟لا4--*.ح!هـ--حح!حححمح!ح!--ح!-ح!حححمحححرحححححرححصححححم!!ىحد-*.*حى-صى*

--.س!"؟بخذفي؟!!م.-،خ4ؤ-3!س؟بز!

4؟+-!،م،!.!-."،+!-س+.!"برط+كأ-7غد7-71--؟غ-"-ة!ها!-ب-:

+--طط"--ب-لقي!-؟-7م!لمئجيزكض.بز

+-+.؟بر-+-.:،-؟!لا-.--ق+"وبز،.ص

-.--،-كا؟خء!.+س-.ت+في-++-ا-دبخط+6؟؟+-**-

--+--1،-،؟،---تم!لابحو.-!---ش،ء.!أأ%:-؟في!!لأل!---

-++---.يز!قي!7-!"تجبئقيقي/
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اخيراثمسينوغمغمثعجج-ا

..وسيوقعالاالجامعةفيشابيبقىلن،واللهزين..!ثيح-بلدصا!لى؟لالودسوطهمنضربةكلبعديمرخثاليةوسمعته

!.سلمىمعنا:المخملي

ثم.تقررانقبلقليلاتمهلتسلمىولكن.للخظاتضحكنا
..الثانجبةجميلة..حيردبوجميلة.لكونانتريد..اللعينة-

ومشت،..رألاسهامنسريعةبحركةغرتهاوارعشت،مح!تهاهزتحوالصييدهم.شيءكلفاضحاالانينكانلقد.عينيواغمضت

لإسودلملشعرعنيفاغامضاعطراوراءهاوخلفتبارتخاءوشعرت.؟!ر؟؟الحسازيدلانا!قحاجةف!.كلها

اذني:فيحسيئصوتوحثرجا!حسوهـفيودوت...قيوديعلىتلكات،مفاصبليفيأليم

منليستسلمى..هذءامغالئاثكلتهتمانهااتعتقد..أرأيت-

!بىلهااضحوكةيوماصيرتكوالا،عنهاكف..ياصاحبيعالمنا..حيردبوجميلةاسمتؤلفالتيتلك(عمافي

الحامعة.ا!رجيالباب!روقفتوقد،الجامعةمنانصرافناعشيةذلككان

تعذيبعلىاحتجاجاالزملاءمنالتواقيعنجمع"حسين"وصديقياثا

تنورتهاتحركتانمارعدتيخمدتلق!د.!قيفيالرغبةو(ضرقتسلىرأيتعنمما،(لفرنسبببنمنالرجالانصافبيدحيردبوجميلة

انصانخ!و!تانهالوحقااخشكنت،انثويةعبقةنسمةعليناتنفض،روحهافيحالمايقاححسببمحفظتهاتلوح،فلالرةمتمهلةمقبلة

ان!ا..حقااريد!الست.انثىظلاحتملاناكره.حيالىخلتوقد،الصبايالقلوبوشروداورعشةصمتاتحملالمساءونسيما!

.ابداادخلهالنانتيجئتي..نيلذيذتعذيبارعريضةالىتطلعت،قليلاعندناتوقفت..الدراسياليومهموممن

منياصاحبيثروةلديها.مجهولافارساتعشقانهايقولون-و!رالخمريةجبهتهاعلىالمصباحنوروسقط..بالبواقيعا!ردحمة

دعك..جيلالهافيامثالنامامحل..الممجبينسيلومن،والانم*بمالوهيواتسمت..القلالم*سودالشعرمنكعيفةغرةجانبهاغطت

لادد..الاقتصاداستاذاتذكر..ساخرسرابوراءتعدوانت..منها:منيلهايبدومبهمشيءعلىبنظراتهاتحنو

لقد.دروسهالقاءفيالمثبةولهجته،*شقربشاربهفتنتانها-0.بعدشفلكمتنتهلم-

قلقييادكنورانكالاسلالذهمعالسابقةنزهتنافيلهتقولسمعتها.0؟تو!بئ*-

نا:واجابهاالماركسيالاسنناذفضحك.ماديةبأحاديث!بولاسعرا:اعلىالىبالظارهاوصم!ت..وذهاباجيئةبالمحفظةوكحت

وهياليومذلكومن.!الشعرتكلمالتيهيالاقتصاديةالقوانين..تفعلونفيماقالدةارىلا-

ص!ويثوب..المخيفتينبعينيهالهوترفع،*مامي"قعدفيتجلى:لارعتبارقولولكنيوجههافي(لسريعبغضبهانيقذفحسينوكاد

..؟قتعادياشعرامنبرهوراءا!لمجةمبادىءعلىنبقينحنسلمىانسةياالاقلعلى-

.8اخرشيءولا،تعبث..تعبثانهااعلمانا:اخيراوأجبته...الالصغيرالعملبهذاقلوبنافيحارةحيةاجلهامناليومتتعذب

تتعذبانها.والسخريةالعبثوراءيختبىءالذيالطرازذلكمنوهيأكمرببصرهاوسرحت..عاحبي؟ثعشتغريبةآهةوأطلقت

..الانحتىتلقهمالمتلقىانرغبة..خفيةوحشيةبرغبةكذلكهي:وغمغمتاعلىالى

اننىالا..يدريمنذلكومع...كذلكالامريكونانتتمئىانت-نحن..المبادىءتلدعظمةندرلانحقانستطيعليتنا..ليتنا-

يمتلكها.لمنكنزيامجبدالقناةهذه..باعتقادياليكالقياناحب.التواقيعولامضاء..للتحسرسوىلشيءلا،هنا

..(صحابهادائماالكنوزاسعدتهلولكن:ناديتهااننيلولاطريقهافيتمضيانوكادت

فلا،القديممنذوالجمالالحبضد..المرأةفدانك..!كغى-..معنالبرهةتقفين.قليلالاتساعديننالماذا..سلمى..سلمى-

...لارائكقيمة8.أكرتو(قيعنجمعانبدولا
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.المسعوزوالضفط:قالانماعتمولكنه.بالمهخلالها(حسست،برهةوصمت

فيالسجنمنخروجيبعدقليلاالااراكالاياسلمىعليكانلقديصادفانوجودهصمببممنيتمنىاحدليسمثليولكن..حقهذا-

عدوىتصهبكاناشفقكنت."السعيدنوري"ذاكالتربرالقزمعهد،منهاماديماهوح!،حيافنافيلاشيء..حقيقياانساتياجمالايوما

عاصفتييبررانانذاكيستطيعيكنلمالواقعفياحداان..جنوني..صدقبدون،واقعبدونوهوالا..الصغرةواليدوالجسمالوجه

انالماذا..العالمقعرالىالغائرةالموحتئعةالنظرةهذه،السمراء..هجرتكيفتعرفثنت

أخفي،حق*قيلبببدونانفجر،طويلةبرهاتاصمت،دائمامحتدالقببفةفاجعتهاعرف،اعرف(نني،عليهخيفة،بعرامةوقاطمته

على،دجلةضفأفعلىمتسكعاالطويلارليلأحيا،الجامعةمناياما،كصخرةالضخمالانسانهذاان.المراتعشراتمسمعيعلىكررهااقي

بعضاقفكنت..المخببفالاستسلامحذرفيالمنسابةبغدادضفافالصخرةتئنكما.صميمهفيثقبمنيذن،جانبيالىالازلمنذمكدسة

جبينءءإ-ىت!عكسيقليلةاضواءوهيبغدادلىموزالىارنوالىلحظاتجلمورهاويثقبيحطماناستطاعكيفالقليللمائهتعجب،ينبوعفجوةمن

جبين،الححبينعاىضووهاينعكسانمعنىماتحسليتهااواء-دجلةمظلمةصماءقناةوبقي،جفقدالينبوعهذاحتىولكن..معدنها

بسدون،حجماوشكلبدونالمآ"لعهذافيوأحملقاقف-الخالدالنهر.صدوىبدونالريحفيهاتكلمفر

نوعمنافعوانكأنه،ممتقطويلاخرسانسيابانهسوىوجه:حسينق!

علىالثقيلةبنعوقهيزحفولكنه،اخرولااوللهليى،أسطوري"السعيد"اعينانبهانلا(ريد،المليلةهذهوقوفناطالى..بناه!-

زمان.بدونبلاط..علينا

فىالمنسابةالقوىمنالجبارةالكتلالىئظراتيانأحس(!دعلىظلينانسابق،صاقينمطرقينكنا.المدينةنحووانطلقنا

(لى،الاعصفيالزاحفةالمتلصلصةالنائمةالقوي،النهرهذا!منبتقدمشبحالمحناحتىالجامعةعنقليلاابتعدناانوما..الرصيف

فىا!امف؟لكبرىالحركةتجمد،هناكرودةتلهبهذءنظراقي-:جانبناالىوقف..منا

أتحداك،يانهراتحداكاني..بعضابعضهااديمعلىالمتزحلقةالقطراتإ.لمأراكغدا..!بابطربقكسر..بسرعةالعريضةاعطنيحجيد-

باسمأتحداك،الرماديرةمياهكاثقالتحتالشهيدةالمظلمةأعماقكباسم.

اليضوانجابكنعومتكأتحدى،جبينكعلى(لمترجرجةالقليلةالاضواءتلعقهااقيالارضولكن.معهماهولفأناوكذلك،يهـولونانهم

..المثيوجالاملسصخرهاعنوتكشف،القذرةآلاحذيةغبارعنهاتقشطلننعالي

..حسينعلىالليلاوجفيالباباظر!.اكتلوياحيفيوادورطفل،العقيدةفيطفلبعدوانابهااحلمكنتالتيبالسهولمة،؟لبارد

..نثمشبهجانبيالىيسير،السوداءعباءتهىيرتدي،او!ظهارضمناعدمهسوفوكيف،مكدسهوكيف،الغبارالىالتطلعفي

..المدينةهذهصمتحسينياتحسالا-.الغباد

..سلمىمعاخباركما!عاشقانت-شوارعيخرفىالذينيالركل(لعجاجفيالسيراحسبكنتلقد

حولالمقنعو!ئفهاغموضهافيكلهاتتجمع..بغدادتشبهنها5-هذهفيو(لنالي...سمائهاوقذارةجوفهاقذارةبينلمحيوحدالمدينة

..كلهاالوجوداسرارفيهوتزحفصميمهايشقنهرقليلايعبثونانهم!انفسهمءلىفينكفئون،حواسهمتعشىالساعات

حوللحمههدلات(حدج،مصباحتحتاوقفهثمبرهةواصمتجرعةفهو0..الضجريحلوهنالث.مشاعرهمحولالمتراكمبالغبار

الائل:منا!بقفمهمذنهبانهالالسانمعهيشعر،مرهقحلمالىالعجاجثقلتحيلافيون

..المنشوراتغيرشيثااريد..اديدحسين-اللاشيء""فهذاذلكدمع.لاشيء..عنمسقولانه.ماجريرةبدرن

نعفمناكمر،وحدكانت،وزعتلقلىاتدري..اخمبهياصبرا-.وحشيدنيءنوعمنوسعادةعذابمصدروهو.مابطريقةموجود

اترير!،فيماذ(..الحطك..اعطيكانعليهكذاتلحف!الك..الكميةاحجارهـ(تحولتلقد..العاريةغرقنيفيثانيةعينايوحملقت

قبلسوريافيط!اقكافرعتقدائكلحسبكنا.كلهالعملتحتراىكتابةاتابعولم.المحزنةواللامبالاةالمعتقوالسكونالصقيعمنكتلالى

هنا!(لىتأقيانعناحدثهملن..بسوريا"المزوردير"فياهليالىالرسالة

وجودهلايعذبهالموحشجيلنامن(حداان..ياحسينتدربمالوسساعاتيعرفونوكذلك.يعرفونه.القانلبالغبارمثقل،احمرعجاج

طاقته،تنضبفلنولهذا،صميمهفي(لازريعدمه،عسهيعد،ماروهـررائحةيرتشممون،باحكامالموصدةوالنوافذالابوابخلفالشاقةالاتنظار

الصميمالمشقوقةارينةاهذهثببرني!.لكاواه..ابدالايفرغالعقم.جدوىبلا؟لنقيالمهواء

بدون..عنىبدونبهويزحفالارضازلينقلمخيفباردبدريدالعجاجان،اليهمرسالتيوصلتلوفيما،رهماقوللواودولكنني

.الضةأفالىتصعدقوةار!ارعبر!اكمنلايرتينااله،اخرى،لىمادةتحولقدبغدادفي

..المياهوتصعد،النهرويهدد،آلاعاليفيالامطارتهطلفريبا-ينبعثولكنه،اليتيموالحبوالعشبآلالسانمنالموحشةوالصحاري

هنا.آلاذماننصفوتغسل..والازقةتغمرالشوارعالضفالى،تغر!تصعد،أقبيةمنالعجاجيتصاعدب؟لقد.ههناالازقةحنايامنأملسكئيبا

؟.الطوفانسيعمهل-المجاربربحشراتويسبح،هو(ئناءلىيطفووانه.ياسلمىالمدينة

!.الرائعة(لكلمةهيهذظ،آه..الطوفان..الطوفان-.انفاسنافوقى

وحدتي:الىعائداعنهبميداا!رولواناواجببهالحجرةفيبعمقلمونهاخذعجاجيسجنني،عليعوصد،هناوانا

يمكنهمنأواه،كذلكاليس،اخرعجاج..ا،بباهمن(خرعجاج-اعاتقىسريريعلىمسجيوابقى،والهواءالضياءاتلمس.المغبرة

.!الطوفانفييسبحمناو،العجاجفيييممن:عنذئذالبطليكونانالاختنافىتلامسالا،حقيقيتلامسبدون،حببدونسجانيظل
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وعيدونوؤمتالطاولةعاىبيديوضربتكلهجسديمن،يدكب"عنالمستريبةولحركةبالنظرةانلعثممازلت

المغاءراتعنيبحثونممن3:توان..انهمة.باهوايةعملناليس-هـفىهوأنأمل،غرفتبمفيالمتخلعالوحيدالكرسيعلىاجلسوانا

..تماماهدفكضللتفلقدوالحلأمالغباربحملهدبها9نهدلو،ثوبهااحلولكالتي

كلها:غضبتيشلبهدوءتمتمتههـبلهايرطرفانودون0.بيتيا!ديتالى،كيفالعجاجاخترقت..سلمىيابكجاءماذا-

نااحبوانما،نسيئاالاناقوللنلا..وانما..هذااقصدلم-التيالتفاصيلكل،الاجزاءكلءنتمرياندونتتحدثانك-

مهمتئ!خطورةلهااخرىمهماتكذلكتوجدقدانهالىانبهك..احادلثكحواشيالىفلينتبهيعرفهاانيريدومن..حياتكتخص

تعبثينلمقهـكنت..النوعهذامنمامهمةفعلالكاناشكانا-فتلقي،عنهتعبرانتستطيعمالاحولتدور..تهـدودعن!ما..هوامشها

الشبابتضطلينمفسدةالهية،الهيةانت..لذتككانتتلك،بالشباب...المفقودءالمشيهذاحولالاخبرىالمبعثرةالظدلبكل

الحقمقية.افهماهدعنقضتثممهومةبنظرةالعاريةوزواياهاواشيا،هاالغرفةواختصرت

بعينيهاانيترفعاندونوقالت،تقلبهاالكتببعضالىوقامت:يدافيورقياكيسا

كبرياءذات،جذابةجميلةتكنألم..بوحيردجميلةعسرحدثني-الىالكتبهذهسأنقل!دعنيحسنا..اخرىطاولةلدفياليس-

الموتمعركةتدخلالم..الفتاةنزواتلهاتكنالم،تحبالم،انثوي..مع!احمل،اعتقدماعلىلابماس،الايض

...رجلاجلمنوالحياة.جربدةعنبحثت،الغبارمسحت.الوسخةالكتبطاولةنقلنا

غضبي:3اتوقدوقاطعتها:فوقهاالطعامشسقراحتثم.0متر!جديدكغطاءبعنايةالقتها

خى..ابدارجليمتلكهالنالمرأةهذهمثل!ابدالا..ياآنسةلا-طعامانه!ذق..نجيديهذاطبخت..الليلةلهذهبعشاء3لمكجث-

كله!الحبهيكانتوان،العواطففوقانها..قضيةيصنعنوامثالها...اصليبغدادي

شيقة:بعدوبةتقولرائعةابتسامةخلالومنالسمكةلحممنوحم-لتهاالخبزمنقطعةتناولت،جواباأحرلمشحين

لنفسىاوضحانهواحاولهماكل..مجيدياهكذاتغضبلا-:ضاحكةوقالتبها7كتالتيالكبيرة

انسانايقدرةفياشك..اشكزلتماانا0الداخليهنوازعيبعض..دجلةمنانها00الغريبةالسمكةهذهلا!لخثر..معكسأكل-

اكونحتىالبطلسلوكاسلكانمثلايكفيفهلحقا.يريدمايكونانمتئنابهةالأسماركلانلابد..الزورديرفي"فراتك"/سعكتشبهالا

..بوحيردجميلة،جميلةاكونحتى..البطل..كذلكاليس..يختلفونالميادينولكن

اولا:نفسيالىالقولهذااوجهوكانيوقلت..!دلطباخونبلاحرىهـو-

بدونالبطلمحونيلكي،(لثورةتكونيلكيالثورةتحييانينبغي-جموثيافارفىبدأتفلعلني.النكتةبهذءمتبشرةبجذ؟لهوضحكت

تقدريلكيذاتهالجحممداخلكوفي،بالثورةارتبطي..زيفولاادعاءحنووابهام..المبهمةالحانيةبنظراتهاتتبعني..امراتيدبرانها.ؤل!لا

ح!نىلكيبررالذيهوبالثورةارتباطكان..و(لشيطان*لهقيمةبعدحاولتعندماالامسيةتلكمنذوهي.ر؟ئماعرفتهاكما،طلعتهايغمران

شكاوقلقثمةلكيكونانيحقفلا،خارجهاوانتو؟ما.اخطاعكالجامعةدربعلىفرجعت"السعيد"جواسيسمنوصديقيأنجاحمايتي"

هناكومن،النارفياننا..غيرهااوالحقيقيةالبطولةبشأنواضطرابحنواتزدادلاتبرحوهيالمذ!لةالمفاجأةتلكمنذ،العريضةمنيواختطفت

..صرخلاشالناالىاخيرااضطررتانالى..عابرلقاءصدفةجمعتناكلماوابهاما

بمنديلها:انلالهات!سحوهيواجابتشهـرانعليمضىوقد..الشعوبيةالسلطاتمتناولعنبعيداالاختفاء

بالثورةءايروماسارتبطكنتاذابانياتحرلىانفيجبذلكومع-انمحليوكان..تموزوحلالجامتةوالغلقت..النورالىاخرجاندون

يامش!فتيهذه..ماانسانحي..شيءاولااليهايجذبني(نبدفلاغرفةفياموص..بغدادظلامفياحيابقيتولكني،سورياالىاعود

الثوهةاريدكنتفان،مجردةبحقيقها؟مناناشتطيعلافاناصاحببمو(لتقي،وافكر،ؤاتبلمداعرق.بالناسالغاصةالاحياءاحدفيمنفردة

..بواسطتهاعرفهاثلألرامنليبدفلابالعجاجالخارجفيوالهواءهـلنوريختنقبينما..والاخرينبح!ين

عنرجل..رجلعنتبحثينانك..سيلمىآنسةياهذاتقونيلا-..الكييف*صفر

وكفى!الشمسلونهكان،عربيدةثقةالطافحالانثويالوجهالىوتطلعت

ربمونانبدلاولكن،فعلاصحيحانهبل،صحيحاهذايكونقد-.والموتالحياةكاملة،واحدةنزوةفيالاستشهادبرغبةمعتقين،والخمر

..داتهاالثورةهوالرجلهذالم،مؤادي-فيالصمتبحملاليهالالقيبلحظاتحلمتالذيوانا

بطعامليتأتيانعلىالغرفةمنخارجةتودعنيوهيذاكقالتوتوقف،الغرفةهذهجمعتناوقد،الخطيرةكلماتيمنلهاانتقيمادارو4

0.التانياليومفيوعجاجهوضجتهبزمانهالعتبةعىهناكالعالم

شابااطعمان..الصغير؟لواجببهذاسابدا..مساءكلسأرالث-:العتيقبسؤانياقذفهاان؟نجبراو؟ستطعت

؟للقاء.!والى.!.سنرىوبعد...ثودياصغيرا..ذلكفعلتلماذا-

-،،فعلتماذا-

ت!سغسلسلمىراحتبينما،وذهاباجيئةالغرفةيذهعحسينكانرجعتثم،العريضةالىامضاءكتضميانابيتعندمااعني-

قالت:..الاورادبعضبجمعنفسها..ههنامخبأيعليتقتحمينكذلكانتوها..السعيدبرجالوانثرتنا

منلهمب!رلاوالرفاق..مجيدياجدارديءبشكلتكتبانك-الا،الناسبعض..بالمغامرةحباذلكافعلكنتربما..ربما-

كذلكتكتبالايجبهذهاوامركان..رموزحروفكلحلخاصقاموس!.منهماناولعلي..والغريببالطرفيمولعون،لكتعرهـ3
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..الجدي!الهالايرجابيةطريفه"لىره!يانأضرورياهذا..ثوريبخط

جانبي:الىيرقعىالشاعروس!ت:دجأةحسينوتوقف...الغرفةعلىمخيمازالماالصمتولكن

الارضجبينعلىالفجرنسب،ابرياء،بسطاء..بسطاءنحن-؟دائماالجيشيحققهاانيجبالشعبثورةانأنعتقد!مجيديا-

..الضائعةانوارنابكنوزالصحاريفهلتمع:اخرىمرةبقنضتهالمنضدةمجيدوضرب

صاحيي؟ياانوارناتضيعولماذا-..سريةواجتماعاتومناشرتظاهرات...طقتنافوقنفعلاننا-

رغم1ءعذرهـتظلانها،العاريةللحقيقةيا..انوار..انو؟رلانجها-..المثميوعيونيفعلوكذلك-

..سارترالىسقراظمنكلهمالفلاسفةعقول:صائحانحوهامجيدفانقذف،مبالية!بلهجةسلمىذلكقالت

:ولخوذبحذروتمتمتاستاذاهو..الاشقر*قتصاداستاذاهو..ذلكمت،اينومنس

وجههعنيكتةصفالرعببدأ.حقيقةس:مىمخاوفاصبحتلقد-...-الاجتماعاتهذهاحدىالىدعاكالماركسيالث!اعري؟لاقتصاد

..للطوفان6جديبوجهااليومرأت..والظ!لالزوايابينمنالمشوء:الهدوءمصطنعةفاجابت

يناديصوتافسمحت.الاوحدالزعيملتحيةكبزىمظاهرةمعتسركانتقوىالانمنذكذلكنقدرانينبغي..صاحبيياءليكهون-

يصرخثم،(لنداءترددكلهاوالمظاهرة،الوحدةقائدالناصرببحياةعلىليستوليالتورةينتطرمنهناكولكن،لم!ئورةنهيءاذنا..الاخرين

.الشعارترددبالمظاهرةفادا!كريمأ!زعبملا:اخرصوتكلهامكاسبها

:الشاسوصاح:عجيبةبثقةقائ!حسينوتدخل

نحن،الحتفالىرؤوسناقدنانحن،التورةصنعنانحنولكننا-سيصر!،ثورتهلهنحققعندما،معناالشعبهذا...يهمنالا-

..فضكبنارئاتومنمدينتنافوقالعجاجسحبودددناباعصارناهبننا..الحقيقيونابطالههممنحينئذ

إ..العجاجكلحلالطوفانصاحبيياحلولكن-شديدشابمدخل،حسينوفتح،البابعلىمتأنؤرعحينئذوسمع

خوف...فلا..يعرفناالشعب-ثمالجميععىنظرةالقى،دائمةبنارعيناهتقدح،والنحولةالسمرة

!اذنفلنخف..بعدنعرههلاونحن-.خفيفةهزةبرأسهالاوللهوهز،عيئاهماتلاقت،مجيدالىلحظةتطلع

باوها!الجحيملهيزينون،بسذ؟جتهيتاجرونانهم،يضللونها،م-:رهيبةبلهجةوقالالجميع،لىمجببدالتفت

الح!قيوناعدأ؟هانهم..؟لنعيممنمعغداسنتلاقى..الصفرساعةحلتلقد..الس!ادةايهاحسنا-

!ا!ثالخن،انضسظزنهمانينبغي...هداياسذاجةكفار-.الطغاةقصورامامضباطنا

لمنحنولكن،الطغيانصرحهدمنانهن!الثورةصئعنانحن.صتيح:فقمالتبالرمورالمشحونالكلامهذا-يعنيماذاجيداسلمىتفهمولم

ءشفنانحن،طو!انالى،فوضىالىمتحولتاشورةاستمرارءلىنعمل؟!جديدةمظاهرةهيهل-

!ههـ!ماسههكهههـسير.،،
...:مجيدو(بتسم

..؟لاحيرهالمظاهرةانها..و!لعم-

و/النشر!للطماعةبعروتدارعنصدر-.ال!فاث؟

...غابفيضاعمنافجعوانا،الاسودالنورمنغابسلمىياعيناك

..العالمعليهمصلوبمتوحدأحساس...مدينة،عينين

أعدىومعتاحيثماالوحشةتحلانوعيناي،لامتوحشعنيفانرنياتقد

4.-عشرارهاللط-!عبدترجممذ"لعربيةالقوميةأهـ!(ستورينحر.ببنوعمن.0كائناتفيهتتكرمشارعاولمحدب(ووجه

ك!متلمف!.الظهرةتلكذكرىال!بك.لعيديلا..حبيبنيياشيئالخنتعي

0135عبالىأحسانلالدكتورجديدةطبصةالشعرفن.المخيفةالمدينةاوكارمنمعاو(لثعالبالاسودخرج..فجأةبغداد

أ؟..نجمخمد5للدكتورجديدةطبعةأ!صةفن..اد!لبدأدقد،مهتريمو!ندنااعداءهناككان.قتلهناككان
..الطومانبد؟يةذلكفبمافلمحين51.0ياسلمى..الامرنهوليلا

؟؟..لجممحمدللدكتورجديدةطبعةالمقالةفنءلىجانبيالى.بسرركانالذيرفيقي،دوامياعماقمن،بيوصاح.

الشرلحىالدكتررزهيرتأليفوالغطسأحالماايماحدلدا-دوحولكلس!الهلحس!ال!رطالودمهمىلعالم
.23س!بانبهيجلرجمهوالمراهيد(إ.المدارء...الوحولميلخوصالدحدار-؟

وساحةعالىيلمي،عجبحبطعل(نه..الحذمةضددالمايتامر،شاعرانه

؟.ء2شعبانبهيجترجمةالكبببركييتأالرعبيكتشفكانذلكمعولكنه.حالمةونبةقصيدةلمحي!شوتهشجسد

..(لقذارةالى،الضفةوحولالىينبهنيفتراه،مابطريقة

.413حناصترتللدكنورجديدةطبعةاـلثورةمعئىاعالبصوتانحدتورحت

الها4،مناامجعلمححسهرلى،لرطب5معتافصر"عاكف"يرلمسلمى-

لياف"سلمى..الطوفانعاىفسيطرلكيفعلناماذا...دائمابيضص

!هـهـء01،!ههسهههـصسر.*.!يهـ!ى!هى-حر-...ا!يبقلم،ا!عظمعدوهأزلنالقد.الشعبابطالنحن..دو-لناندركلا
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دائمماالعربيةثورسننالناستكوى،للمجمازرنهىءلمولكنناالثورةارودناالواحدالمجرىنحفرلمولكننا،والقاوبالصغورفجرئا،الينابيععن

..الحمراءمجزرتهملىكموسضكوئيطغى،طوفانالىوتحولتوانقلوبالينابيعكنوزففاضتالحقيقي

..ابيناامشئناؤيهسنغرفىونحنياحبيبياحمرطوفانانه-حجمهفييب،قواهيب!د،تصريجياوينتحر،يتبعش،ثميءكلعلى

.نطهيرمنلابد،الارضهذهلخيرسنستعملهولكننا..نعمطوفان-..العفنبب!ءفيهانغرق،ومستنقعاتوحولألىامراويصير،العظيم

...طوللأاصحابهنحن

!.وحرنانصيبنامنارتطهيرأبركون-:مشدوهاالشاعرالبمونظر

.معنا.الشعبسيتألمغداولكن،وحدنااليومستنألم-الأرضيقسمواان..!لاحينيصبعواانالابطالمناـتريدأ.ماذا-

ووهءاىاشنرساليولكن.البدايةفياقولمماواثقااكنلمإ..الطينويزر!وه

أكادكنتانوبعد.نفسيفيعمقاصدىلكلمانيجعل،النبرة..البناوونولكنهـم،فحسبالهدامينممليسواصديقيياالابطال-

الكارث!ةقلبفياننا.وهدروئيصبركطعاودنيوار.فباكاحنقااتفجر.-مجرمئقتلةالىأستحالواوالأ

مواجهتها؟مننفرفلماذاهذهاكعبلن.طريبمتابعت.الجريدةالىدخل.الشاعروثعت

لى.نأتي،السمابمةمحاد.نهاالىرجعتقدسلميوكائت،ليلةوذاترثجسيقول.أع!ا!منلمات3واوراقااوزعلن.واحداحرفاالليلة

رأت،2.كبي!الثالاحياءاحدفيالجفيدمخبايالى!اءكلبا!!هامهناك.الصفحاتالافنكتبان،الشعبنوجههـنعليناانالتحرير

!ؤذ/منبأحد!ماالتقتانسبقوانجيد(لافعرفهمار!قينش!يبالا!،بالصحفالسوؤيغرقونانهم.المضللووبينبينناتوجيهممركة

المناسبة.هذهمنلفي،الثورةقبلوراءمااترعواصمجميعمنبهايلتونمجانايوزعونها،والمجلاتالكنب

وكأنيالالفلملمرةاتأمله..امامهورقةءا!رر!و"نجثا!اكان.جانبهمالىتعملجباهـةوالاتواموالونظمو،ومعقولهناك.الحثود

حدوده/مز!.صغيرؤ(لبضمنعملافةشغصتانه.جديدااراه!البراءةبطولةالا..نملكلاونحئ

يتابعور)ج..ك!هـالموسىجازمةحادةبهامات،صاعقةبنظراتلميتبكيف،الىيااواه.قريبايوماعنهاسأسخرهل..ال!.مةهذه

-إمى:الىطويلا!كلراندونخ!ان،يخدرانيمكنكيف،يكاملهشعبنئمخصيةتلفىانيمكن

إءررانهيدائماعقيدتناكانتلقد!حسنا..يأمهـجيدقلتماذهفوقريتهصوتشنق..بهويتهيتهم،يهجحنان،وعقلهوجدانهمئه

مادأولكن..والاشنعمارالمرجعيالحكممنبذاتهذاتهعربيقالركل!راس!ه

،معزولون..القعرفياليومنحن.العربيالنضالوحدةعنلقول

عنتفصاظوالعحارىالقفروحولنا،؟لموحشةالواحةهذهفيوحيدون:كليلنشيعمنتلهثسلمىكانت.غرفتيبلغت

عمليةاكبرنواجهلوحدنا،لوحدفانحن..ينسونناانهم..رفاقناربي!يااو(...احدثكاناشنطيعلن.فظيعهذا..أخيدااتيت-

..ضدنا،الارضشياطئ،اتنياطينجميعفيهاتحالفمكرلقد..تنر،نازيون،يهودانهم..السفاحونفؤلاءتخبااينليقل

مريعة:خارةبنبرفإةسلميوتدخلتحسينرفالى..الطلاب..بعينييتهم2ر

الماضيةالثورةفيانتظرتملقد..دائماالمساعداتتطلبونلماذا-..هياقولي،بحسينفعلواماذا..حدتماذه..حدثماذا-

..الكاملاعدادكملكميكونانرون،الاولىبمغامرقهالجيشفامضىمنعايهتآلبوا،ناصربم!جاسوسانهعنهفالوا،مجيدياسحلوع-

.0الاياممنيومفيتكئلمكأنهاالثورةمعالموضاعت،؟لفوضىفغرفناالى،؟لخارجالىوجروءبالحبلعنقهربطواالجامعةاووقةفيجانبكل

العحاركط.وراءمنانقاذااوالجيشقبلمن"خرىثورةشتظو،نواليوموجوههماحببتطالماالذين،الطبونالناس،والناس..الشوارع

وهذ(..الموصلكلالثوهـةقامتلقد:ابشركم..الاصصقءايهاحسنا-صففونكانوا،الشعبتسميهممنهؤلاء...العذبةوبسمما-فهمالسمراء

ابطولية..البطوليةالمغامرةهذهالى.نستمعوالكيمبهاتيتالرادلموجهافي،.بةالقتيلوراءويه.رونويهزجون

ثورة.نؤيدو(لكيتفعلواانتستطيعونماذا..روية!ون..عذلدوننضتوصبدهنا..حماالطوالانبدالفد..السريرعلىوتهاويت

!يغدادفيهنا(نتمالموعل.الوليدفجرناستبتلعوالوحول

ولم!م.مالبلادفضاءفييموكب،التوا!صوتالىوال!تمعناةعنعاظمبعنففهزني،مجنونةشرسةاليوقامت

نحيف:صغيرقالبفيالمحشورةالعملاقةالشخصيةهذه،القادرعندناد،انناعرعبدنادهيا..الابطارايها،شمفعلونماذااخبرني-

...البلادلانقاذالوحيدالطريقولكنه..بعينهالجنونهوهذا-..الواحد..العربيالوطنانحاءكلمن،الجمهوريةمنالرفاو

بغدادنتحرلثانينبغي.هناشينامامعمل،ابدانرردالاينبننعظيمةاحد،وفيكلمرةسنكونولىيمةاحدابعموسيفترسونناوانهمإهاهاالو(حد

ابطسالن!حمائعلينا..الاخبرةفرصتهمضاعتوالاء.بسرعةان!صا..البائدالعهداعوانوبينبيننارفرفونيعودالم.للشعب

..الشبابصبحنا001بالوحدةننابىيلاننا،خونةاصبحنالقد..كبيرةمصيدة

.."لمحيصل))يجلسالطاولهمصباحعنبعيدةزاويةفيهناكوكانهناويى!..ومصريوسوربم!عرافيهنادليسنفوللاننا،مجرمين

البربمأء.والمرحالطيبةمندائمةموجةفيوجههيسبح،كبيرعملاقيانهكيف!!ه!قل..وأحدقائدالاللمركبةليس..واحدلمعربئرعممالا

اصد؟ءالعوتمعامكنتنافيندورالينايستمع.زمنمنذشيئايتكلملمطريق(لا.ببقلم..بالقتلالقتلنردانينبغي..القتلةسنقابل

،"يل:بعدال!الوربم!صولهارلفعو،النتممالمنالثائر.نج.الوحوشبنافعلماذاياحبيبياواه.ماواه..الدمطريق،الهم

واينس،شيئاعنهانعرفلمولثننا،الوثبةهذهمثلننتطركنا-بنارموالقد.خطتهمكامللهمننالذلن،مثلهموحوشانكونلن-

الفناءنحوسثرةالجبادةالنزوةهذه.بةنفاجانحنوها..وكيف،نعنالقتلألىيدفعونالن.بانسافيتنانمابهمسنضيءولكنناالغل!الى-
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،الصغيرةخاتناصمعلىنتكىء.ةمنالفضيحونهرب.الشمسنورلتدميرنامناسبةانها،ألابطالىولكل..لنامصيدةوستنقلب..فريبا

واعظم،الحقيقيالالمدونجنناءكنا.3الحقيقيالالمروحفيهافكبت..فلنحاذرالابدالى

الفارغة.الفرححلناتفينرقصانمنحتىيتمهلاندونعائحاالغرفةاقتحم،اخرشابالبابوطرق

تثبتفلا،اشباحنابين،الاسودالنورغابة،بعيونكتدورينوانت:بشفتيهالمتعلقةالجامدةالوجوهيرى

بعضنا،ادعاهالذيالحبانبدولا..نتهاوىكنا..قائمجسدعلىينتظرون..مريعنحليانفيالشباب..هناتفلونماذا..هيا-

من،نداءاتنامنظججتالتيالثورية،بعضنابهتجملالذيالنض-الستصفق،يثورمنمعستثور،تنتظربغداد،فارغةبضداد..قرأركم

مناسنةمناكمرتكئلم،الطفوليةزوابمنافيعارمةلهنةومن،شعاراتناان.يدوملنهذاولكن..جحورهمالىتقهقرواالطواغيت..للمنتصر-

،المشورجرحنا،مناالعديدفي،تكتشفينكيفعرفتوانت..للاملانهاوالشعبالجيشقادةنفوسفي"والبلبالرعبتخلقبغداداذ.عة

..داخلنحوالنزيفهذاكلفيالمذياعحولالناس.مريعةدعايةحربتشن،وتتوروتنذر

الثستةمنالقدرهذاعلىونحن،البطلنحققانياسلمىهيهات.الهشيمفيالناربسرعةبغدادتعمثماولاصغيرةحركةمنلابد..مكان

..بطلوبأنه،بطلبانني..الاذاعةداراولاهدفنا،بيوتنامنلنخرج،الرئيسيةالشوارعلنحتل

الاسود؟لضوءمنالسوداءالغابةكانت،الحنق،الغضباعصاركان..الوقتلانضيعواهيا..سررعقرارمنلابد

:سالوكعندماالصارخةالعيونجوهرفيتلتمع:سامىوصاحت

؟.خطيبكاهذا-..طويللامةالبلادمصيرسيتقررالليلة-

!.سىبطهذا..نعم-:القادرعبدوتمتم

معتما.القبوكأن.قيودبم!علىا.نكىءكنت.علينظراتكوجمرت..الجماهيرتتحركلمانساذجاانتحاراشتكونالمظاهرة-

ايقاعايقدموحدهقلبيوسمعتالهواءتقذروجوهبلارجالوانفاس:واحس4

الصمت.لهذاخافتاوان..مابوسعناكلنفعلانءلينا..مقداماقا؟لداتنتظرالجماهير-

.قيوديعلىاتكىءمازلتانني.ياسلمىالنظراتهذهعنكدعي..بظلفناحتفناالىنسيربانناموقنينكنا

،وتقدمالنحيلالطويلالطاغيةذلكبيبناالضوئيةالمسافةفيوظرجح:بالخروجيهموهواليصلالعملاقانيونظر

.والارضالسقفبينتصلطويلةدودة،أجوفعوداكان،مني.لفكيرنتيجةالشعوبانتصاراتتكنلم0.3ؤرارياتخذتلقد-

..اخيراءيهاعثرنا..يامجيد-؟نفرصةالانلانفسناتتيحاننا..العدووقوىالدفاعقوىفيبارد

عينيها:كلالاسودمنالضوء،هناكمنهيوصاحتقيمةماتماماندركولكننا،الموتنحنلأنحب.معلانحنمننعر!

..واحدةكلمةمنهتأخنوالن..ذلكفيوماذا-.حقيقيموتبدونالحياة

اواكثر.قدمينمسافةشعرهامنالطويلدفيها،طاغوتانعليهاوقبض:4قاقهـمىواتمت

انكبت،الارضالىرفسها.بعدعليهايقسلمم.فجأةاسقطها.علقهاكانولو،معزولالبطلان..عزلتنافيقليلقبلنتناقشكنا-

بالحجر،بالارضنهودمايضغطكان.ظهرهاعلىجلس.وجههاضلىالبشمعناءالبطل..جانبكلمنبهيحيطونالابطالمنجيشبين

.(لاسودبالضوءتشعالممونزالتما.ادارها.الباردوالمرفافىالناصرعبد؟ن..هوقوتهالاالقوىكلمن،الاخرينمن

:دودة..ودبقبفجاجةيهتزوراح،فوفيتعلق،نحوياتجهمنهمفدلمواكماالخاصةبطولتناينتظرونالصحاريوراءالاخرين

...التاءتعذيبأتحب،رجولتكاين..ستتكلم..ستتكلم-هذه..حقانحنمننعرفانعلينا..القاهرةوفي..دمتسقفيقبل

فوفهاةنكومتالتيالمحجرمن(لبقعة،منمنهنلاقاصفةلهجةوسمعت....كرصتنا

وكفى!جميعاسجناء..نحنامرأةاعدلم-وان،النابنحونتجهانعليناكان،شيثانقللم،جميعاوقالنا

..ءاىعينيهاحنت،اليواندفعت،واحدةوقفةوقامت.المقفرةالموحشةنملؤبغدادوان..الموحشة(لشوارعظلامميننغمر

هامسةةقالتلالآلههأني!س3

الرجماللارىجئت،لهم(ستسلمتانا.علييقنضوالم..مجيد-لستد..سنكمنلفيالصبايامايغريياحبيبتييغريكيكنلم

!إ(مامهمنسا؟همعذبتمااذ(،الصامدونالرجالهمكيف..نطرتوكذلك،جانبكلمنبكاحاطواوكذلك،الجبينأبلحالمساءكان

المقابلةالزاويةالىبهاوقذف،ثانيةشعرهامناحدوو3ورفعهاراهتةكنتفلقدانتهروكولكنهم.السماءجبينعاىالضوءبقية(لى

ى..والظلمةبالحجراللحمارتطاموسمعت،لىيكومون،الظلنصفبمتمةوجوههميقنعونالاخرونكانبينما،الرأس

بل،المفردةالاصليةزفراتيالىمرجعونيلم،اعادونجروعندما.الارضالىينظرون،اكتافهمبين!ؤوسم

المكانظلمةعيونياعتادتانوما.اكبرزنزانةفياخرينمعحثرتولقنة،الشزراءوالنطرة،(لعزةكبرياءمنكالماضيفيخدلعنالقد،

هناكوكان..وفيصلالقادرعبد،بياحاطاوجهينعرلمحتخىءصلثنقتوقد،الغاضبةوالبسممة،الطلابصوايافيالمتعاليةالكنف

عاكف.انه،نائماكانانهويبدوالحائطء.ىبراسهاتكأفدثالثشبحاعمقالىتطلعتولكنك،عابثةماكنت.السوداءرغباتهمالوانبياضها

اءلىاء(ساطنعلىالتعذيبفلسفةدرسواالذينهؤلاء،بارعونانهمبرنامجومن،اليوميةحياننامعانيمن.موجودشيءكلمنفسخرت

فىالقلوبحنطتحيث،الباردةالبلادفي،الشمالفي..البشرية.عنك.نبحثينكنت.لانعرفهمثلنحوذليلتطلعومن،؟لزاحفة(مالنا

هذهطيلةتعذيبي(خرونرجالسيعيش،بوحدياكونلن.الابديةالثلوج..عنالبحتوكنا

الاخرونيكونلافلم،جديدافصلاآلامنامسرحمةدخلتلقد،الليلةمنمسروقهزاويةمن،جانبمن،(لسطحمندربمنالكلوكان
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التراباعماقفيمدلهماتجويعاينانمنذ،(لاولىوختةالفبو.ذاتيبهفيفضحونئن،يحاورونني،انفايلصق،عينيقرب

الكثيف.عبدراح..قدوميقبلمنمحتدمةكانتالمعركةانيبموولكن

مرضيةساخرةانهاادركلمب!هجةقائلاالشاعر3جنيئ*مسالقادر

وظل.اخرسكو.نرمشدودا.النافذةقضبانء!عاكفقبضةمتاخراالا

فيماشيئايضغطكان.الحائطالىالكيربظهرهمستنداميصلمريضانكيشعرونتجعلهملا،هكذاتبتشىلا،صاحياحسنا-

عا-قابضاالقادرع!وكان.حولهوبالعالمبهينفجريكادعروقهاهـكأكلعلينايحصون،شقاءنايتابعونلنا،يتربصونانهم..حقا

فقدمجيدو(ما.التفكرعندماغهيثل؟نيحاول،-ديهبكلتاراسه؟بلانسانيةظناتحسنكنتاما.الاكبرالتحدياوانهذا..جديدة

مانقطةالىشاخصااستمرولكن،الجلوسيستطيعلا،هادئابقياهذهفهل،لشعبناالحريةنريد!.بسطاءابرياءنحن!اطفالنحن

نبراتهيتسلقانالصدىيتابع(نيحاول،حولهمالمظلمالفضاءدي.عظامناعلىانيابهميشحذون،يعذبوننا،يشقونناالدعوة

.مصدرهبينبوعيتحدوان،لتردادءمعاكسةبحركةالمتقطعة:وهدتهمنالشاعرويتمتم

بعيداليس،الارضهذ.فيشقمنيتعالى،مريعاصراخاذاككانادازن!!نحن.حريتناينسوهونيتركهملن..عظيمشعننا-

لمكلاصنحفلقد،سلمىلحممنيتصاعدوكانذلك.الرجالمكمنءن..ا!كبرى

جديد.بالمنبرةذاتخاصةصرخةفيهاعرق:اليناواتجهرأسهورفع

ثانية:يرددفيصلوسمعت..الاخرانتيامجيدبكافوانهماعلماكنلم..آه-

الحد...هذاعندوقفوالو،تصمدمىلى..تصه!سملى-:كثيرابييعبأاقرونيقولهانيريدكانماتابعولكت

..كذلكنصمدونحن..جسدهابتعذيباكتفوالومبادى،(لانسانماتكونبقدر؟نهاخيراادركت/لقد؟يا(محابيأتعلمون-

لو.!تصمدسلمىيتحرران..دونهاكلهاالعالمعقباتتقوممابقدرحقيقب"بسبطة

لو.!تصمدساصهذهابسطما..افرادهبينالعدالهيقيمان،شعبيتوحدان،شعب

لو!..كذلكمعهانصمدونحن..الافكالى

منيهزهوراعلهاثهمنوجههمقربافجاةاليهالقادرعبدواندفع:مقا!االقادرعبدويصيح

منكبيه:في؟لعقباتللكدونالبسيطةالاهدافهذهتحققتلماذاولكت-

هي.واما..وح!نانصمدالذيننحن،نصمدنحن..ؤيصل-..وسوريامصر

-81.ا!مفحةعلىالتتمة-:الضخمصدرهمنفيصلويجيب

..كذلكهناكعقناتهملهمكانتلقد-

صرخته:القادرعبدويتابع

أروو!اواو!ماعةمج!وؤصالشروركللتقوم..العراوفيبالداتهنا..هنالماذ؟ولكن-
.؟...وجهنا

الليلة:لهذهحقيقتيتتمةلنف!مياكتشفتوقدمكانيمنوممت

زالح-،ةعقدةالعربيةللامةبالنسبةدائماكانالعراقلانهدا-

00026جزءا6مكاملةمجموعةالعربلسمانالكا!ا-فالصفب"هنا..؟لكبرىوعقبتهاالكبرى.حرينهافيه..الموت

0008جزءا.؟كاملةمجموعةالبلدانمعجمءفهازصومضاء،الامةلدىالانبعاتلامكانيةمحك..معاالطرفينلكلا

0008جزءا32كاملةم!موعةالكبرى!!طبقاتانا!ودينالاسدنمعلعربكان..بلامةمةالمحبالمزمنةالشرورعلى

0036جوءا12كاملةمجموعةالصفاءاخوانرسائلبه-هـ،دسمطتوحين،دعلادودتهمتمومدكيالفرسمنالعراقيخدصوا

006للجاحظ)اليخلاءوحين،ا!مةوحدةانهارتالمباسبنيحكاممنالثمعوبيينبايديص

075الحريريمقامات...بكامدهالمدعربأخرىحضارةاشهتالعربيبغدادوجهالتترغمر

0125جزءانالعشاقمصارعدوىوويدما.0بدورهثانيةيرقومالعراق..الثانيةالتجربةهيوهذه

.5؟دنترالاتنيالائمةتاريخالمحكهوهذا..والحر.بةالوحدةجيللدىحقيقتهاما،الانبعاث

006لليازجيالبحرينمجمعوتارجحهوعذابهبحرانهكل..ابعراقانتكاسات!ياليوميجابههاالذي

075لاتئزدنرمصرولانتتاريح.مصرهابناتتحدىالامةانإ..الشعاقالمضني

005-ثفلوبانواركلضيارقالبربف-ةوحركالهعاك!قممنالهـلماتاند!عترشيقغامروببشر

...جبيرابنرجلة:الطفودية

الحقيقةءإيناتشرقولذلك..بسطاءاننااقلالى.لكماقلالم-

..جميعابروحنايتكلممجيد.مبائنرة

يروتدارسصاثردهرةالعادلهالارض(لعرمصا?لىاجلسوانافلتولكني

.مالليلةهذهبسلمىالوالفد..الرفاقايهاامربقي-

!سسعبأالىوعادت.كجاةالسكونوساد.مكانهفيو(حدكلوارتمى
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..وفنتهتنستشهدت،نستشهدتفلقدهذونما

وحشة،للوحثةآلهةلهاتخرشيطانيةاخرىصرخةوفندلعت

تحتبنسلنولحملنسلنسوطقبل،ئلإنسانقبلوالعالمنلارض

.السوط

هنك:وفف،عينإعنبحث،عاكفبهاتشبث

تبدوكيفلكساقولولكنني..مكانكلواكونوددت..صديقي-

صديقيياتفريجياقتحولسلمى..جميعانزمتنا..للازمةهذهني

بكاملهاالامةخلالهمنفرى..رمزالى،ءلمبرعاديننسانمجردمن

مصيرهاخلقالىوبامثئلنابناتدفعلكيفعدنتهاؤنوبكلتحتملننها..

مناضلةسمراءقلةتعدلم،وحدعاحبيبتكتعدلمسلمى..الحقيقي

..سلمى..معجزتنالناتصنعسلمى..نلباتسالعرلقنعماقمن

آلقادر:عبدوءهمخ

...وحدهااليهابصمتنصغيدعنا..الثرثليايهالصمت-

تضعف،تكنكللا،لمنلقبوفنحاءفينصدلوهاتتجنوب..آفتهاوكانت

للوحوش،كاملتحد،تحدننها.عذفباليست.وتتضحتشتدولكنها

يحفرونالذينالوحوش..للارضننحنكافينختمئوافلى،فهوحوشكل

ببرفقعمستزةقبودفلىكلهافرضهيحيلون،فلاندننتحتفلترفب

نيروتسفقاقع!11ودءم

333حاقفتلر
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نلبادىء،للحديثةالديانات

ضمائرفينلبسيطةالحقاتق

والصرخةالصرخةودوت

الكثيفنلترنبتحتجحرفي

عاريةرتيبةكلماتوراحت

:الارضالىسقوصر

كفى...كفى..كفى-

الجسديحئصرون.نلابالسة

نلتيالشيطانيةنإهسعئدةهذء

فيصل:ويقول

لكلنلسعورالتهجينهذا..نلحمرف،

البشرية.

وغضبهممحشوتونوللرجال.والصرخة

الرطب.

القادرع!دفممنتنصب،معنىنيىمن

بحقكفى..المكبلةالبسالةيضربون

ما.!كفى..كفى..الخمريللنحيل

..اتذبحوقتالجلادبنتغمر

بدونفآلامهاسلمى..هيولما..يصيحالليهوالجسد-

صؤت..

اني:والتفت

يمكنهل..الساعةهذهنليناحاجةفذبانهاتعتقدهلمجيد-

..بعدفيمالتاتغفرنن

منقفروقت..لهالهولافيهغفرلنلاوقتهذف..نوه-

كلانللاقبية،عماقمنالمنرلعةالصرخةهذهالا.نلاخيينمن..للقيم

..شيءلانلانسلمى..لهالاقاموسبلغةيتحفث،جدبه

لزجة:بعئطفةنلشاعرولندلق

؟.شيءلاسلمى،اجننت.!تقولماؤا-

ننمثلافنتتستطيعهل..شيءلاننها..!للاحمقبيهانعم-

فلحقيرلنساننانعتادمماقيمةاية،لغظة،نلابىصغةفيةعنهاتقول

كوىمنالتافهةالسعلدئتيسرقاللصبجرتةالحالم،ببسالة

هي..باردةبلمعاتللبرقشللرصنعرمأكقبةعليةالمطبقةنلسماء

..الجبانحلمهنولفذكل

كلماته:سيلالولهمةالسمذاجةوغلفت

نناضيكاالذيالمجهولالعالمهياتكون..جديدلنسانانهااتعني-

كنيسةننها..فخرىمسيجبةعنرنكاننهااحسب..آه..نجلمن

الجددللعبيدهممن..انبلعهاسيكونكيف.نرى..الكنءتا،شضحية

..الجديهة)لديانة

جرعاىاقدنمخبسمعناثم،قليلانلصعبتهدننجيبننوقبل

جررت.قميصيمنجذبتنإ.يدامتدت.البابفتح.الضعيقالممر

.نلمرلتفإ

منمحاصربيفاؤا،حولإنظرت.غرفةوسطللىبياليدقذفت

حولتاينماوجهيعإهىنلضوءولسقطوا،حونيتحلقواوفدالطوننميت

ولمعان،عيونهموبريق،قاماتهمنشباحارىكنتولكنئيوجهما

الملامح.معمىدنتريبجهعلإنطل،احههممنهاتقدم..بعضهماسنان

باسئسوارتتحركانغلذعانشفتفنلهكانتولكن

:هذههفيعظيماشاواقطعقدكانكلامهعلىوعيتولما

اللحمقتصورإنحاول،وجههاسنشوه،نتسعمعوجيهاسنشوه-

وجهفي..اخرىجهاتمننلساتلى،جهاتفيالمكومنلمزقالاحمر

ونصحابكلنتعنئدرعنترجعلموننا..نلستقبلزوجة..زوجتك

..نسئكابدونهناكعررجاللدينا،طبعاتعملنت..للىنحبلهاسوف

منا؟تريفونوماؤا-



الصقيعي.الاسودالقنو..الصدرهذاجوفديولوقبلمنمدفوعونوانكم..الزعيمقتلحاوقىبانكمتعترفواان-

صرخاتهااخرصدىتلاشىلقد.الصرخاتتتابعتعدلموسلمى..المتحده"لعربية،لجمهورية

جو؟نبالىينقله.الصعدىافاقالانيضماليلان.طويلزمنمنا!مالمشمدقكمهل،الشعبسيصدقكمهلفعلناواذا.!حسنا-

ثانيةيتهاوىثم..يرنيرنهناكسيطلحيث.الرصاصيةالقبة..

(لحقيقي.الههمواطن،الارض(لى..المطلمهالقرونكأساطروحشيتكماخياريتداولالذي

نحن..مثقفوننحن،شيوعيوننحن..نغعلماذانعلمنحن-
ةعيصلكان،السرنكواتعلىالرمادىالنورمطلعيثرقراحعئدما.

..ولحن...العالمملصفيموتانالامراقتضىولو..؟لعالمسنقود

اثهأعر:يهز..لمهمقيمةلاالافراد..نريدكماالمجتمعاتولولداليشرسنزرععلماء

عينيكاغلق..اخي)1قم..عراكماذا..عاكف..عاكف-..هدفناهوالعاتم..العالم

.(لمصفرةهذءما..44الىيا...:بهوصحت

كان.غريبنوعمنركبخرجالزنزانةبابالسجانفتحوعن!دماستنالونالعالمالىتخرجواانقبلانكمصديقيياثقاد!-

.وظهرءصدرهنصفعنممزفاقميصايرتدي،!ل!قارقدمةمي!أكاتى!طالعربيةالامة..عربيةسمر(ءوبيد..الصحراءفيضاص-ض

..عميقةمتمهـلةخطواتالممرحجرىعيوقعانتنابانوراءهوكانلقد..الزيفمهرجياكبروانتم..العالمزيفتفضحانلهاقدر

اللاهبةشمسناتحتوهنا..هذه؟رضنااليحماقتكمجرتكم
..التحيلالشابمسجىالعملاقذراعيعلىكان

.العملاقيديعلىالشاعركان-مرو!!ارىالموبعد..اشمالمنبهاعزحفتالتيالجموديةسنتبخر

باقظعا!ستعمارورتةبكمفاذا،الاخيرقناعكمكشفواقدالعربان

والحجر.بالظلمةتتسلحالسميكةالجدرانخلف؟لطواغيتعيونكانت...؟لكاملةالقوميةالابادة..الجماعيالقتل..*شنعمارادوات

فيالرماديالنورطلائعمعاليتالشاعرركبتشهدكانتذلكومع:عوتوصاح

؟لفجر...نصيبهحبيبتهستنال.تقربوهلا-

علىيطبقالرماديالنورووهج..العملاقيديعلىالشاعركان.:اخرصوتوصاح

فشيئا.شيئاالضيقةالممرات..النامرعبدباسمقتلتمانكمقلمرةلاخر-

صفديمطاعثعثق..الخراتضدنتامرلاونحنالناعرعبد..يتآمرلاالناصرعبد-

صيى!ر!س!....اس!دونايهاشريخضامن(لقتللشى.سحقابنعالنانسحقها؟ننا

للابطالحاجةولا..لحظةكلميتونوانتم،لمحظةكلمقتولىزعيمكمان

..السوداءبدمائكمسيوفهميدنسواان

-همأبهاسنلقبم..(العربيالشرف)سنهرق..حبيبتكوجهسنشو.-

دشهمارأانتايرعراأرشنشءوروشذ"..الرجالالى

تحررتمقدالحقيقيةسلمىواما..تشا؟ونماسلمىبجسدواافع-

فبمتسكنالانانها..السوداء+دمائكحمأةمنخرجت..انحلالكممن

0001ااسبدينتاو..اليومبعدشيئامنهاتنالوافلن..عربيقلبكل

م..الفارضإبنديوان:موتوصاح

004يلابرصبنعبيدديوانوجهنشوء،حبيبتكجدنعبنحن..اجوفمثانيانت-

004القشىمكنترةديوالط..أتفهم..(تفهم..حبيبتكعرضنستبيح،حبيبتك

6::الرؤبباتقيسمنمحي!هـ؟للهديوانلانالابهاذلكففعلونلاانكم..واحدامراافهم..افهماننينعم-

003السيعالمعلقاتشرح..؟يديكمبيننعددمسدمى

006العلاء!ي!الزندسقط

007.الحمل!ئيفراسبي2ديوانهـااضالكالحة؟لاهـجارنقدانك،مجيدياص!يثيياحذار

3.مالطفيلالخنسابنديوانوالمفجر.قرلبعماحجراستصبح.حرارتكمنكتمتصانها.ينبغي

لن.الرصاصيةالقبةاعلىفيمعلقانه،المساءهذابعديطلعلن

وشكل،قوامبدونو(لهوام.الارضالدنسلقدعم.الارضعؤىيهبط

يروتدأر-صاثرد؟رلحىفيوعششت.والشوارعالبساتينادبموملأت،الثقوبمننفرت

الجداريزحمزالمامنكبالقربالعملاقوفيصل.وشواربهمالرجال

يبنىانه.كعادتهذاهلوالشاعر.جدوىدونالعريضينبمنكبيه

دائماحيكأإبينتفضيطلالقادروعبد.(لمرةهذهطينمنجناحا
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نر:ص.....-ء.-..-بة.":.تي.:..:.نرت-"نر:":.ء-.ت:صج"جب؟:.ء.:بر..:.-......".:.-...-!.-ء.:.تي-....ء......:-...-.-.........!.................*..."...-........-.*...........-.-..-.-.!...-..-.........ط!..*..........-م-.....:

ترأ.!؟

نجبج

يرع-كا؟

؟.،طصوفزاض،.،!نجبر!
،.؟.-ا!

!ءبز؟!تج

!،-(!ه)جمببلةرسا!دل.من!،

فينج!ع-بج:

قيختجشعورمنخلجةلا،رعشةلاربىكن؟اءالاهوماردكنبيشيفي،والغربان،الليلبز:إنر

!بخ7ونهايجر،ببغدأد،أختيقلبيفي،المسممارتغلغلياصمتي،الحقدافعوأنيا!،!

بج؟مدبوحه،العينينجامدةالموتريشةنتنيولوت.أطبقت،اصابعتخنقني

!يرتج!عريانة،الاشجلرعلى،أختىلاصمتي،الحقدافعوانلابردىمن،الذهولوامتصنىأ!

؟؟مطروحه،الغدررصيفوفيمحمومة،الديدانوفارت!3

!نربخودهماؤها،لغدادرعاع*لحديفيالفتنونز!،حونيبز؟!

!يزنه0.5مولادهيشحد،وعالمجب،

!نجمجمو،الحلادلىلنصمبسجنىفي،والغربان،الليل-الوجدمن،ح!بسنرهزهكل"!أ4،!!

!!،..،جفنيفي،للفنلءوصحوةياصمتي،ءلحقدافعوانيا!أ

؟جبكا!أخعيلعمد،السمللشدحالجرسكئنهمهزومههناعشعش،الحقدعنكبو!لا-مقتعلى،مقتاتلكلئى!نج

،،وشغانها"لافا"خضفتقدالفتنفي،السردابهوةفيتجرعته،امر*لعابك!!

:....،....!قرورة،الحدرانتفحكنىوالسهدبالدمعمغمسحا،جن!

فيلمالبرتدالعنحعلاوغادر!،.،..ص.زنزانةساءحر،حميله-ص!!

اجفانها،الظلامفي،تدفنكالمأسسوداءصحريه-.5قي،
خ:--.-بة.القيدباردفي،هـمعصم!بر!

تجنجكضمه(لمصفد"في،ثحتمذأبوأبهاأنبنلي،لمبعكفهافى،المسمارتغلغلبج

!نجتجحيمهعنتبحث،متوهومولدكملهـن!مممىلبملصحكيلعتسلالحدر3الموتشكرةفي،واختلجتجب

؟!الرجالصدوريمتص،توالسل-السمرالذرىمع،أوغلتليياصمتي،الحفدافعواريا!

جصة*7ءجبهتيوفي،القيدمعصمىفي*

فيجوعهيا؟الفولادهلاوكبرمن،الشموخ.!ايرفع-ترتر

!يإ!غرورلممن،فقرهلا،عرله،..

.:-الهوىألدىارتح!الأنا0،،؟:.
-3....دربىديوالغربانالليل:

ا!خور!بين"الاوراس"على،أحتيلونومن،يمضي،فر!منوالرعب،الاشباحورقصةنرب.ج

أءيرونورنارل،الموتقلبتزرعال!فغنحمأةفي،أحترقلىواقىى،أجهشت،ذكرىوالف!)

7يز!فانهـفرط؟الهدناانأحتىمعدآ-فيقلعىحزنيتغلغليعيسلمسمالحقدفىقلبنىفي،النصليرهيف،"حس!؟

إفي؟النسورياجناحوا-،-ءم.-بغصييا،المسمارتغلغل!نر

ءلىواخرى،الجرحعلىيد،بشريانه،صبحاففجرولاوضىفي،أصفرلهبألا!نر

2بجفيأيثورحطامأختي؟زنادهاللشعبدممن،خيطوانسلتآكلادأ،ا!جمرؤحض7اصوقظ!نرةفي

طبنججبهتيواديررمعصعميالصترلعيدمنديصلجانهمحرسفي،حمعلة-.ه.ء.،نر:؟
نر؟/يروالحب،الانسانضضحمةصىلبو/من،اسقو!ا،عصمىمن؟،:

"!:..ياصمتى،الحقدأفعوانيا!؟

طب؟حركتلعتمعمهفىلىضميرو!لاالحقدلموتلاصمتيصكنكموكتهاترلاالزيتىلخكفي،لاغارقا!بج
..:.-.....ء.!، ،إ،ولمحدمن،ا.،

إ!يطفئوالن؟الفولادلعشحذوامقصودة،ألسمحيوطوألسج؟
،نر.!-.،.-ه-أ.في

صوتىفي،الحياةتوهج3الحبكفنوحي!،ررىجب

ترفيإ!6قبضتىوفي،جزائريةاللظىكهو!دي،الهاوكن،!

الموتعلى،البغستمردمجدهم،جيففى،لينفخواجب!

*!قبورمن،رمما،وليخرجوهمنقصائدمجموعةجميلةمنرسا"دل*!"

الصوفي!الباسطعيمدحمصفولاذهمصقع،ليشحذوا".ريفية"ابياتبمنواندلنثريعدديواننر

؟خ!أ

طغأبر!

ييما-...-.:......ء..............-...........-....-..........................-.......ء..........-........-................*.:...م-...........................-.....-....."..........-..........-....-....-.-."....-..-.-.-.-..*...-.-ء...":.-..-..:.-...-..ص.-..-...-.-....-..-.....-.-..-ء..-.س.:.-.ئهظ
.-.:.-.:م........:....:....ة...ءبر....:....ة....:....:.-.:....:...:....:....:....:....:....ة....:.-.:....:....بر-.ج...:.":::...::..،!.:...::بر...:....:....:...:::..:::..:::..::.-.:إ.:::..:؟:..:::..:::..:::-:ج:.:جض:::..:::-؟:..:::..:::..::؟.:::..:::..:::-:::-.::..:::..:::-:::-.::!.::-:::-.:.-.::-.::-.:.-:::...::-.::-.::-.::-.::..:::..:؟:..:::-.::-.::-:::-:::-.::-.::-:::تة-.!-::ءس!
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---.ت--كات!-!ب؟-هـ-؟!!:!"أ،"!،خبمش+!!--م!55صأ55!ه!لي

بر.ف!+ننلا+--خلى/سغ،3لىإ؟ين!مصورلرسبص!ىصسصعد!

-+-!في-ظ-ن!لأ

/-خ-"-ه+ت":141"بم؟!قىت؟؟س؟!ش-!3؟*أصمىكحلقرعالمح!!(عي!ى
6+،!يزث+!-،

هو،وحده"(لنصا)و،الفنيالعملهذاانتاجهائناءالاديبعامموسىلسلامه"الحديثالانجليزيالادب"نمنابصدرحين

ايضا-رأيهم!ي-للناقددخلولا.جميعاوالحكموالظروفالفنانافيتراثنافيجديدةبصغ!حةاذنقذلادبي4تاريخناكان،2391

ذاتهعنيتجردانيجباميناموضوعيايصبحولكي،الذاتيةبعواطفه.المعاصر

واهوائه.فيالنقديةالحركةانتنظمتالتبمالرئيسيةالخطوظوعيناولو

لاكتشفنا؟نهماخطان0.القرنلهذاالثانيالربعبدايةعندالعربيالادب7

حينا،تقارباانهماغرر،متوازييئخطينفي،زمناالمدرستانوسارتميزانلايجاد،المتعثرةمحاولالهمفيادبائناوجدانعلىغلبايتيمان

وسطيةمدرسةوالاختلافالتقاربهذاعنوتولد.احياناواختلفا.سليمتقويمي

)1(.النقيضينبينيجمعثالثاخطالنفسهااتخنت،جديمةاحكامالىارتاحتالتبم،السلفيةالمدرسةفهو،الاولالخطاما

المدارس!تعددتحتى،اليناتزحفالحديثةالعلومبدأتانوما؟عمال.واستمدمنالادبلا-ومنهم-البشريأتيهفيما4والدينالتقالد

موازينهم،عنالقديمةالمذاهبروادمنبعضوتنازل.والالجاهاتالقديم!والكنبوالاحاديتالقرآنبلاغةمنموازينهمالانجاههنلأاقطاب

النفسعلمباهدابتعلقمنمنهمفكان.التقدممسايرةوآثرواالمحدثونالادباءينشرهماعلىاسسهتطبيقفيالفنيبناءهاواستلهموا

.ومنهمالسيكولوجياعلماءمنوغيرهفرويدبروحالفنيالعمليفسروراح،الفنونقواعدارسائهمفيالمدرسةهذءبناءيعتبرولم..الناسعلى

للئعصالاجتماعيةالحقيقةعنالكشففيالاجتماعبعلماستنارمن..وبتعاليموالاطارالقالبحيثمن،ا!هموالاسلوبالسبكبجودةالا

لانها،وحم!االشخصيةانطباعاتهبتسجيلاكتفىمنومنهم0؟لادبي.واخنوىالمهـضمونحيثمن،السلفوامثالالدين

فيتاريخيامنهجااتيعمنومنهم.الصادقالوحيدالمقياس-رأيهفي-المجتمعطبيعةعن،صاثقاتعبراالا،المذعبهذادواديكنولم

الاديب.انتاجالىالنظر،القديمالادباشكالالىالخلفيةنظرتهموما.عايشوءالذيالافطاعي

فيمضت،نقديةبموجات،مصرفيالادبيالمحيطاضطربوهكذ؟ومناخهم،السالفةالثقافةمناخبيناجتمعبما،عخلعىاحساسالا

.اخرىخطوطمعالتقاءتقبللا،مستقيمة؟ماميةخطوط.الاجتماعبمالنظاموقرابةالتشابهاوجهمن،الحديث

الوصلهمزاتتكتشفلمانهاالا،جميعاالمدارسهذهعيبيكنولماليارتاحتانهابمعئى،الاولىعنتختلفلا،الثافيةوالمدرسة

كانلماصورةهوالانفصالميةبهذهواحساسها.مناهجهابينالموضوعيةاذرعبينارتمتالاولىان،خلافمنبينهماوما.القديماستراد

بينوثيقاترابطاهناكانالامرحقيقةلان.وتفكرنامجتممناعليه.الغربثقامةاحضانبين(رتمتالثانيةبينما،العرب

واحد.مجتمععنتعبردامتما،المختلف!ةالادبيةالاتجاهاتالستوردهماهو،الحديثنقدناخريطةفيالثانن؟لرئيسيفالخط

يا،للامورميكانيكيةنظرةحسب،يفهمكانما،التر؟بطهذاانغرمراحلاخرفيلا...النقديةواصولهالإوربيالادبقواعدمنادبا؟نا

يمكن؟نه،المتباينةالمدادسبينقةالوفيالصلةنسميهبمانقصدلااننااوالمنطقيف-العقليةالمناهجوكانت.التطورهذابدايةفيبل،تطوره

هذهدؤيةبان:(لقولاستهدفوانما.واحدطبقفيبينهاالجمعبصفة-الاوروبيالنقدمنالمتخلفالطورذلكعلىالسائدةهي

ضنكامل.علهيمنهجالىحاجةميكانت،الموضوعيةالصلةالمناهحهذهرايناوربما.خاصةبصفةالانجليزيوالادب-عامة

لمحنا،الحدبتالانجليزيالادبعنموسىسلاههكتابصثروعن!عاجاهزةمرآةفيهاراواادباءاييمعلى،الينانقلتانبعد"مسخا"

تطبيقاكانوانما،نظرياتصيطايكنلم.المنهجلهداالاولىالسماتاخلص-عبرتانهاونسوا،مجتمعهمفييموروماصدورهمفييعتلجلما

الذي"التطور)عانتبانهاالقوليمكن،الاوربيةالادابمنلونعلىنموهااطواروسبقت،ظروفناعنظروفهااختلفتمجتمعاتعن-تعيبر

الجديد.منهجهوفقسلامهرسمه.تاريخناخطوات،الحضاري

منهحمنعليهينطويبما-الكتابهذ(يقابلان،غريبايكنولم-الاولىالمدرسةلافجاهاتفعلوكرد،حماسهمفورةفيولكنهم

وبالتغافل،؟لنقادجانبمنالمطلقبالتجاهل-السائدةالمناهجيغايراعتباردون...؟لادبيالانتاجعلىالحاسمةالاحكاميثشدونراحوا

للدكتوهـ،(ألادبىلهـلنقدالفنيةالألس!"الموضوعهذافىراجع)1("الحكم"او،الحقيقيالئاقد(هوالعقل"وانما،داتيةلعاطفة

يونى.الحميدعبداحاطتعوامل(وظروفباية-رايهمفي-للنافددخلولا،الموضوعي
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الاوضاعمنكثرخلالهاتندلت،عاماعشرون،التاريخمنومضى.الادباءقبلمن

باكيا،اثنا!اموسىسلامهيكنولم.العربيةللمجتمعاتالجذريةيوشنلم،الى-صينذلكفيوالاجتما!طالاقتصاديالمناخان،ذلك

وا؟جتماستطوركلفياساسيا"ميؤثر؟"كانوانما.راقدااوسوىشيئايعنيلاالادبفيا!تجديدبانيوكهـدغريببشعاريسع

ذ!اهي..)1((لحياةفيالتجديد

الذي-الثقابكان،جنازتهشيعواانهمادبا؟نااعتقدالذيوعنهجه،الاجنييالاستعمارعبءتحتآنذأكترزحالعربيةالحياةكانتفقد

لحظة،صاحبهيفارقلمالمنهحهذالان،م!نكلفيالغتيلاشعلتنبعانبدلا،المجتمعهذالمثلالروحيةوالفوى.الداخليوالاستبداد

وفي،حيناالاوربيةالادابادوقةبين..العهـديدةجولافهفيرامقهبلالفكريةالصمكانتثمومن.يعانيهاالتيالماديةالازمةصميممن

احيانا.العربيةد(بنا3زحمة.المسيطرةالاجتماعيةالاوضاع!لهي،السائدة

..المحليوالواقعفلسفتهبينيطابق،جميعهاالجولاتهذء،فيوكانفيالتجديديشبهالابفيالتجديدانالحق:يقولناقدجاءواذا

الرائعالمنهح!المتبلورتثمومن.العربيوانتاجنامنهجهبيناي،الهـدنياالحياةررسعنتترفعالقديمةالفلسفةكانتفقد.الفلسفة

هذا."للثبالاثب"العظيمكنابهكل،جيلنامشعلحمل؟لذي،الشيءعنشرفهمابينوالفرق،الانسياءكنهلدرسنفسهاوترصد

انشود!"وىنه،91ع4الجديدمجتمعظميلادمعصدرالذيمرالكتابوبعدهالوجودقبلما؟ي،الغيبياتتبحثوكانت.الشيءهذاوماهية

.كفاحقصةاعطمبهاجاءتالتي"النصرالجديدةالفلسفةولكن.ومعايشهمالناسعنتبتعدكلهذلكفيوهي

ألاثب"فسيقراتهعما،جديداتجدلا"للشعبالادب"وفيلمصلحةباستخدامهاوتقنع،الاشياءكنهفيالبحثعن(لكفالىتمكو

نكنشفولكنا.؟لاساسيةالخطوطحيثمن"الحديثالانجليزي)2("الانسان

سلامه،منهجعلىالمحليالتطبيقاضافهاانني،.الخلاقةالحيةالافافاتعلىاعلنهاقدثورةايةندركفاننا،الكلامهذايقولناقدجاءاذا

.وثراءغنىفزادهبوجوثنسا"المادي"الاهتماممجردلان.الفكريةالقمم"اق!س"

علميامنهجا"للشعبالاب"فيموسىسلامهلنايحددانوقبلالذىالاجتماعيالنظامحول،كيرةاستفهامعلاماتيثر،الالساني

موضوعياتفس!؟،الادبيتاريخنانفسراننستطيعنكنلم..متكاملاوالشكللحرةنهباويدعهم،مستقبلهميؤمنولا،؟ـلبشركيانيمزق

سليما.يتعاطونهااقىالمخدراتهدوءفي"الشد"هؤلاءكانانبعد.والقلق

الجاهلي،الشعرفيالمتكدرةالصورلنايبرر،حسينطهفالدكتور"ارواحهم"دويعلو،الخرافةفضاءالىبهم"يسموالذكط"الفنمع

عنالعباسي(لاسببعدويعلل.)1(فقطالمحليةالبيئةصوربتكرار.الاوهامسماءالى

و(لانسط(الطربلياني"الىالمدوظبالميل،الطبيعيةبالحياةالالتصاى،مثلايعنىالتقليديالاديبان)،ليقولاذن،موسىسلامهجاء

)2(للخاصةالاتتوفرلاالتيالعيشفيالمصريالغلاحباسلوبيعنيولا،يحتذيهالجاحظباسلوب

بلغةقثرلكلنه،الاسلامصدرفيالعربيالادببلاغةيحللوالمقادولا.ومجدهموتاريخهمالعربعنيكنبوهو.اصلاحهويطلبفينقدء

فيانساق"لانه،الحديتالادباسلوببساطةوبعض،القرانسياسية؟واقتصاديةمطالممننقاسيهوما،الحاضرةنكبانناعنيكتب

)3("السرعةعصرتياريجعلهالليالكتبادبوهو،سلفيادبهفانولذنك،؟جتماعيةاو

التي(لتاريخية(لمرحلةبينحيةعلاقةلاحطفقد،موسىسلامهاماوهو.عاجيبرجكانهبهيحيطالن!الوسطعنعزلةفيوهويعيش

الادبهوما:تساعلولذا.فنمنينتجهماوبين،(لفنانيعيشها"اوربافيالوسطىالقرونادباء!شبههنا

والشعراءالكتابيؤلفهكانادبهو":(6)صواجاب؟اـلقديم(لعربيالادبفيبحثاليسىالكناببان،مصرفيالادبدعاةو(حس

ولم."الدولة"كانواهؤلاءجميعلان.والفقهاءوالامراءالخلفاءلاجل.المحليادبناعلىتطبيقهيمكن"منهح"بالتحديدهووانما،الانجليزي

نوادروالامراءالخلفاءادبوكان.الهـناباذهانفيوجودللشعبيكن:بانهخطورتهوتتحدد

بطالة..البطالةوساماي،بالمأموتذ!بتسليواشعاراوقصصااي،وتاريخهمجتمعهبظروفخاصاوعياالاديبمنيتطلبةاولا

حقوقهموتثبت،دولتهمتؤيدتواريخاحياناالخلفاءادبوكان.المترفينكانماوهو.و(لاستيعابالمراسةفيالج!دمضاعفةالىسيضطرانه

الدينعلىوتعقيباتشروحا(لفقهاءادبوكان،الحكمتبوءفياسلوب،بساطةفييحتذيكانحين"التعقب"هذامتلالىحاجةفي

المشقلةالدولفيمصز،وظ!رتيةالتجارالفاطميةلةالدوظهرتولما.والمذاهب.والزمحشريلخنساءواالجاحظ

شعبيايكونيكاد(دبظهر،السياحاتوك!رت،و.الاندلمىالمغربفييمكنالذي"التذير"فهو،المنهجهذالخطورةالثانيالوجهاما

ويرلةليلةالفكتابفيخالصاشعبياصاربل.الرحلاتقصصفيينتهيوحينئذ.."المجتمع"فيثمومن،القراءجماهرفييحرثان

الابهذايرتغعهلم.الترابفيتزاللاكانتالشعوبولكن.مثلا"السلطات"قلقليبدأالادباء"فلق"

"الترابعن(لمنه!يتضمنهبما-ا!مهووهذا-ايضاادبا؟نااحسوعندما

تتصلوالفنونفالاداب.هامةحقيقةالكلماتهذهلناوتوضحان"الحسنمن"راوا،الاجتماعيكيانهمعلى"شخصيخطر"من

هيما:تس!اولنااذ(ولكن.القائمالاجتماعيبالنظام-معينبشكل-.اثرهاخفاءعلىويعملوا،شمانهمنويهونوا،إلتوعلىيتجاهلوه

(جابةنجدلن؟والمجتمعالفنبينالعلاقةهيما؟الالصالهذاطبيعةناقدافان.مؤقتةبصفة،بعيدحدخطتهـالىنجحت،وبالغعل

حسين.طهللدكتور(،انجاهنيالادبفي")1(راجع.واحدبحرفالكتابالىيشرلم،اديبااوباحثااوواحدا

حسين.طهللدكورثاالاربعاءحديت"جع1ر)2(3صالحديثالانجليزيالادب)1(

51عددالشهرمجلة:العقاد)3(،ص"السابقالصدر)2(
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علىالا،يوماالاموريناقشىلممؤلفهلان"للشعبالادب"فيتفصيلية

ء-.-ء---ءفي-؟يخضكح!رر--برك!عبما-+يمكأ+**غ"3-...كاخ؟؟+!"!!نج!لإ-دة6--!!لالإذكا!لاوغ-بر+-.-:ء-،لإ+-لا،؟لىظالتفاصيلويدع،العامةالتخطيطاتيرشمالهاي،فرجممامستوى

+؟!--.--!..-ى.-!-د،-.-.عا-ع؟؟عء؟.-ء.؟-غلإن!ء!قى.لإل!.!أ،-خأ..ى

لاس-----..س3!!لا!ط.!يز؟3لأخ-حكأير+إعفي!!!!ء+"-.؟كا----أ.صء...-".،!--؟---لا--في+..".ء!إج.الدراساتمنالنوعهذاعلىيتوفرونممن،للمتخصصينالنقيقة

برى--د.-!قي"خىفيبخ؟رزيىرلاد*!+في!جن!ئجنحو.!+د--د---..------...؟--.خلأ.سء-.د.ا

لا."!د!3كأ-!؟!في!*-1!!لابر!بر!ة؟!جمد.ش!:كا--ء-3-----ىءلا-3انهابما.الاطاردلكصرودفياسئلتئاعلىاجاب،!لأمةانعر.

.-لا!---ء-ءم!"إ؟---لأفي!!لاخ!بم-نجفي9!عنم!!.ء---ء:إ-9"إلألا-+ظغدصعنحد،خهفيداستطحين،ومجتمعهالفنانبينالعلاقةلنااومج

-لا..-كاج،!-!3-.!--ة!3خ!نح!مم.-ءيز.-ل!؟د-.قيلاخير-؟-في!لا"د-،خ3لألح!.---

بم--ء---صطكاط!بنولفيسطسصطءس!!يخسطبر-طس-صط-"؟؟سطل!.:-..امامهوليسخلفهالحكمةينشدكان"الذي،(لقديمالعربيالاديب

--لأ-ئم.---+"رزفي*ر-؟**؟!،زرلا!قيقييمعنرتن!+%!طنرلحة-

.-..ل!3ء!!-.-؟\خفي!!بئ:!-،.-3-!!-ظ.ء.*س.واخصلما))(27ص)فالفقد،"الخاصةاخصبل،للخاصةي!نبوكان

-*.-.-ء-+-بنبن!-برعج-ء!..-3،!.!--

--.-ء؟-قيءفي؟!؟رزصط-!-لاشفي!طصصطء؟:-إ*سطد--.3طسط.--كانتالتاريخيةحقوقهالان.الماضيالىتلتفتكانتهذطسالخاصة

ء+-ءغ؟-خلأجمئ!.في3:لا--.

----*:ء!!--،قيء-.-!!!!ء-بر--.-لااليهافجدبت.ولغتهدإته1عاخراموالى،(لمافيهداالىتستئد

ج*ح-عفي.؟-لا-ح*طسقيل!*-تر!ذ!1ء!!!لا-في،

؟؟!-كا!؟!+----؟كا،لإ"!.كا.-!!!-خ!!نب!سصانرفيخ-ئجلالالا.-"سلطائهايؤلممونالذينالادباء

خ*!-لأل!-.3؟-*يمل!!لا-؟في..ءنجاكا!نينيخلا..!؟؟؟!؟-ص.-

س.برة.سط03عطس،؟لأفيفيع+رز-بز6.-سطبخثطسأبزطسصسطلاسء.الالطصاقالىالفنانيشدالذيا!خيطهي،اذن،التاديحيةالحقوق

!!؟لىولبزس/-لإ،+3-!"--كا!؟؟خءلإذ!*قي-3ير.لآ؟ع

ةبر\سررحم!خمد!-ءز:؟ء-*لأ*-"بم!ج،حك--ء2،خ:-لا"كا+!سممهه"؟-.-ء-.بالمجتمعالحميم
-3!ووتج!!م!!يز-ير3!بز.لا؟3!-س

،!-ص-طلإ-!!كالإ؟ع-طء"!ىخ*.لا-."*3

-*ررقي؟!!!!ع"3-.-إ-3؟!-"33-ء!3-بزخ.هـ!ه!قاعدته،كاملاهرمانترببله،مامجتمعخرلمطةنصممحينولرن

سخخ!!---3نجلأ-؟.-،يخحثضإ-دفي"ى

قي!؟-لا-3تجبز!يم؟"نج؟!!نمطس+.س"؟سطلأبرسبىلإفي.ء.طسءهيوقمته.و(لتاريخية؟لمبيبيةوظروفهوالاجتماعيالاقتصادبى؟لنظام

ئ!-خ!ض*!!\لأحمغ!سءلإبرد3!-لأ--.3ئج3د+س-

-طسكأ!صط!!صسصطسطصطثجسصء.ء-؟لألإ-.و--خ---لهذاالماديالكيانصميممنالمنبثقة،الروجطةوالقيم،الفكريةالمثل

ررز-2ى،-:.--ك!+ع.بر!.؟ع-".-،-.*-لالى.ة

.-!...3يزخ-ترض-*ءس-ء-إ:.الهرمهدااي..المجتمع

؟د-ء-لألإكاص-فيءير!،-خ--ةلا،م

-+خؤصسطلا،؟-!---؟؟لمادية،القاعدةبينالدائماتطفلمعللان،جامداتكويناالبناءهذاوليس

-.كا-لا-،ة؟لا-ط؟طص2صسطسطس-:3--!صط/-،المجتمعدلكمضمونفي-متطورةحيةبطريفة-يؤثر،الروحيةوالطنمة

م-لا--"2.:-غ-لاص-لاقاعدةمنالئابعةالمثالياتكاةقىاناي،البنائنشكلهة،؟وبالتاني

لابنعمنالقاعدةفي.نؤثر"ماديةؤاوة"الىتتحول،(لاجتماعيالبنيان

،سطبم*الجذورميعميقةخلخلة،المستمرالدائبتفاعلهاعنويتولد،جلىيد

+؟!شوالمطتويالاقتصادجم!التخطيطيتبرر.ثمومن،للمجتمعالمادية

(لمجتمعويفررط،جديداشكلالنفسهالجديد؟لمضمونوينسح،التاريخي

موسىسلامه7وقاعدتها(لفكرياتهدوتعود.القديمةالمثلتغايرف!يةقيماالوليد

مثه-عحه----صمصى!"لحرئالوحيدةالستهوالتطوريصبح،وهكذا..جديدمنيتفاعلارز

رجل.الطنارىءايهاهذااعتبر،واللعينوالفاسقالخبيثبكلمطت.3(لتار

روحهوارتفعقلبهفحمى،الشرفبههتفاحمدبنعلىيدعىعربيالدود،بوعيمستكشفا،التاريخيةالدوراتيرصد،العلميوالناقد

،ويوضعوالدينارباللرهميباعالانسانفوجد،للانسانيةوركعوصلىاضافهوما،هذهالتاريخحركةمي؟لننبهاسهمالذيالخلاقالحي

ويجر،امخاذهبنالايديوتس،اسنانهعنويفحص،السوقبر.غاليةلبناتمن،السابقالانسانيالنراثالى

.للامتحانيعدوعريانوهوفينطلق،بالعصاالمبائعيضطربهثم،لسانهالدقيطدةالخريطة-قلتكما-يرسملا،لمللشعبالادب"وكتاب

هذااحمدبنعليرأى.للمشتريسلعةويسلمفيباعثصنهيقدرثمالدئائقفيالايغالثونالريسيةبالخطوطيهلتفيولكنه-المنهحلهذا

علىوثار،البصرةفيالعبيدجمعثم!يكونلنهذا:مقالىالهوان.الصغرة

بجيوشههزمهالخليفةولكن.المجتمعهذاتغيريريدالعباسيالخليفةيشك-الادببهيناقشالذيالفكريالمستوىفي-موسىوسلامه

هذا-،الكماليالانسانهذا،العظيمهذاومثل.الاجنبيةالتركيةالعربيالادبكتبمنكتاب(يفيذكرت"الشعب"كلمةانفي

وفاسقخبيثانهسوى")أالاغانياديبمنيجدلم،للحريةالرائدالملوككتبهيالعربيالادبكبلانذلك")العصريبمعناها؟لطنديم

)1("ولعينوكاطسرقصصهي،الاغانيمناكراوالعشرونالاجزاءوهذه..والامراء

فييحملهووانما،بلاغياتعيرا"الملوكيالادب"تعبروليطىالدينرجالمنمستواهمالىيرتفعكانومن،وامراءملوكاالسادة

مل.بالتطأجديراهامامعنى-المؤلفيقولكما-طياتههذهولكن.وامثالهماولبنىقيس؟نسىهناولست.والسياسةوالحرب

بهذ(لانك،القديم؟لتاريخعنتكتبانالىيحتاجالملوكفأدبعانونستطيع0القديمالادبصفحاتمنمائةمنجزءاتبلغلاالقصص

وتسامر.وتسلي،الحاضرالواقعمنتفرالموضوعالتقاليدءلىيحافظملويهاكانالقديم(لادبان،السنبلهذا،نطنول

الشعبيقلقونلانهمالجديدهالاف!كاردعاةتلغيانهو،الملوكوادب+مؤلفيحدثناولذلك.يعرفهالابلالثورةويكرهالدو!ةس!بويويد

.والجوعبرالجهلالفقراستقراروهو،استقرالىءفيوالفروسية،المطهمةوالموائدوالمغنياتوالخمورالقصوربعنالاغاني

التقاليدالتقاليد،لانالىوتدعو،الثورةتلغيانهو،لور41وادبعالاغافيفيان؟اقولماذابل.ترءلهوجودفلاالشعباما،الحربية

.الثور؟تطنتئفقلااحمد،بنعلييدعى،العربعظماءمنعظيمنسخصية،واحدةشحصية

،فأيماالملوكيالنظامتؤيد،ؤالعقا"لد،والتقاليد،القديمالمتاريخعالاغانيمؤلفولمكن.ال!ئرمقامالىويرقعهمالعبيديحررانحاول

للثعب-لادب1-؟،ص)1(يصفهكان،الد،مقراطيةوالروحالانسانيةالاهدافيجهلكأنالذي
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الادبانذلك.(الطبقيةبالمضلحة)تسميتهايمكناقيالحقوقهذهيطاردانيجبلذلكوهو.العرشعلىيخرجانماعليهايخرجكاتب

ظلفيالعربيةالمجتمعاتصورالذي،الاقطاعيالمفنهو،القديمومن.عدوايعد،العامةالىللوصولالةفيالتيسرالىدعافمن

*،لهنموذجاالفنهذامنيتخذانصادقلاديبيمكنولا.الاقطاعالتفومن،الملوكعندمعقولهذاوكل.عدوايعد،تطورالىدعا

الاجتماعي.لكيانه"تحصينا"ذيوعهراىاذا(5(ص)حولهم

فياظصواالذين،القهـدامىادبائناالىنوجههلا،اثن،فاللومللتقاب!ولاءوليسللانسانولاءالادبفييرى،موسىوسلامه

بشكلاخلصستالتيهيالنادرةقلتهمكانتوانءمجتمعلالهمعنالتعبيريأخذون؟ساليبالذينالمحدثينادبائناعلىثورتهكانتهناومن(38ص)

الذين،المعاصرينادبائناالىإوجهيالحقيقاللوموانما-فعالايجابي؟!رماء

الىينظروالمانفسهمالقدماءالادباءانرغم.الخلفالىبنايعودونويتنفسينموهوو؟نما،المجتمعهامشعلىيحيالاالاديبانوالحق

.الوراءهذاتقدمفيمباثراتاثوهاصبح:ثمومن،المجتمعقلبفيويعيش

وغيرهم،حزموابن،رشدوابن،العلاءوأبا،سيناابنيتاملومن.انتكاسهاوالمجتمع

ا(هـى،بصهـةافاقاجابتقدابصارهمانيجد،العربوادباءمفكريمنعلمية،بصيرة،.لموضوعيةظروفهلهتيحالنيهو،الصادقوالفنان

يقولسلامهانخى،المعاصرينوادبائنامفكريناافاقمنكعيراابعدوبعد.والانسانوالكون؟لحياةتطورنواميىعلىيدهبواسطتهايضع

لاني.شوقيالىمنيالمتنبيالىاقربانيأحسانني"(32ص)لنفسهيتخذ،مجتمعهاسوارداخلانتباينةالصراعاتحقيقةيعيان

قصائدهمنعشراتفيوالرومارالعرببينالكفاحصورةالاولفيجد1جانبالىإقفانما،فهو.الصراعهذاوسطحاسمامصهـداموقفا

ا!أ.التأريخحرك!بهاابصرعنهـيتاريخيةقيمةلةاناي.الرائعةالذيالقلمبمسوليةحينئذويلتزم،،لبشر.ناريخفي4المستقبلالاطوار

إ.دحبها(ولهـطكا!التيالاكاديبنظمفبمسواءوشوفيفهو،هدابعدواما،صررمناصابهمهما،انسانيةمعركةاشرففيويسهم،يمسكه

."عباسالخديووالثاني،الدولةسيفلنفسهيحدداو،والحريةالحياديزعمبان،هروبياموقفايتخذان

ا!قديم؟تراتناالاستغنا?نيمكنانه،ذلكمعنىهل."التاريخيةحقوقه"علىللمحافظة،رجعياموقفا

لكلم!العاميالمعنينحددانيجب،السؤالهذاعلىوللاجابة-تفكرهم،وطرقالقدامىباساليبيتمسكلا،الاولىالحالةفيوهو

الغصرية"معارفناحصيلة"بأنهايقولاحدا(نلااعتقداذ".الثقافةالحالةوفي.مجتمعنامعيتننابهلامجتمعاتخدمكانتالاسالييبتلكلان

.والاجمإل(لقروننتاجهيوانما.اليوموليدةليستالمعارفهذهلانبلانتعثرتدعنابل،طريقاتنبرلا،معتمةبضبابيةقنه،يحيطالثانبة

!ارإءسطنمواطوارمن،فحسبجديدطورهيالمعاصرةوثقافتناالقالبفيالقديمبمحاكاةيتمسك،الاخرةالحالةوفي.امل

الثقالمجط.احياتهالاليبفي-المتخلعةبالمجتمعاتالتشبهلان،والمحتوى

التراثلدراسة"الحتميةبلفرورة"نحس،هدءالانطلالىنقطةومنثم.المجتمعاتفيالقائمةالرجعيةللانظمة"تجميد"هو-وتفكرها

القديم.خلافالىويعودالا،الادبفيابتكارمنماانهنذكرانيجب"اننا

نجبراولهـبمرفضلمشوشةاذهاننافيالتراثهذامعالمفان*كانلهؤلاء؟لقدماءالقدماءيئص!ونانهشأنمنيكبرونالذينواولئك،القدماء

!نهـجتراثنافدراسة،ثمومن.*مؤرخيهعلىسيطرتاهمي،العلمة(لتعبرفيجدإهـةاساليبوشقواوخالفوهمانكروهماخرونقدماء

.التراثلهذاحقيقيةصودةنتيجتهالنا.تيح"غربلة"عمليةهي،علمي)1("وا!جمر

ءلىيناايدنضعان،(فيالثقتاريخنادراسةمنلذيدانئاثم*تق.هـميةخطواتحققوا،القديم(لعربيالفكربناةمناسلافنااناي

القديمة،ثقافتنابينالعلاقةونواميس،التاريحهداتطورفوانينالجمودهو،وحسباعتابهمددوالوقوف.اتاريخيةمراحلهمفي

اننالاريب،تطورنا.مفانجحامسكناواذا.عنهاعبرتالتيوالمجتمعاتالتفاولوالحياة،بشائريحمللا،مجيداكانمهما،الماضيلاى.والخلفية

وعيونناعفويةبطريقةنسيركنا(نبعد.روعيامامالىالىءدمنستطيع.نعانيهالذيالمربالو؟قع؟لاعتزافعنحواسنايخدرهووانما

علمي.منظارعنبعيدةهذهبل.تغييرهفيالتفببر(لىغالبايجرنا،الواقعبهذاوالاعتراف

لادبناالمستنبرةالواعية"الدراسةاهى""،واضحالنايبدووهكذا.)2(.الانسانيالادبمهمةهي

احضلثيئاتعنيلاؤ!،.المائةللمرة"الدراسةاة)كلمةواقول.القديم.عندما":القديمةالمث!الياتالىنهرعاننايؤكدموسىسلامهكانواذا

اغحاؤفبئ""ادبائئاسا،ريفعلهوما"التقليد"و"المحاكاة"نجبرتماماكما،اشتياقفيذكر؟تهلثرفهي،الشعبفيتهمداوالحياءتخمد

عظيمبشريترات9)بانها(16ص!القديمةالنقافةسلامهوصفولذا.بلهوالموتسماتمنكثراالماضيفيلان.الموتالىيثتاقكانلو

!اكانذلك.وقد،مقديمبيننميزانيجبولكن.مغفلالالايهملهالمستقبلانحينفيعقائدابنا"لهنفوسفييشيعالماضيوهذا.موت

ولكنهم.سفةالافثلاثةاوسنةالفوينهمبيننايفملقد،قدماء.(8ص)"الحقائقوائتزاموالعقلبالمنطقيطالب

الععزية"ماعيةالاياوالبثتريةبهمومنايشتغلوناي.معاصرونقدماءتطبيقهفياكبرلدرجةصحيحايصبحفانه،صحيحاهذاكاناذا

،البشريالتطور/نجفلونالذينع!-قطعا-يحتاهونو!؟لاءادبائناتشبثفيالاولى7الرئيسيالسببلان.الرومانسيالغمرءلى

وحين.وواقعهمحياتهمعنالناسبصا"لرتعمهر،قد.بمةسبلاويمهجوناليهااشارالتي"التاريخيةحقوقهم"هو،القديمالادببتقاليد

فلان،القدبمالعربيالادبنحاكيالا"لل!عبالادب"مؤلفيدمموناعنروحياتعيبرااو،فكريادفاعاالاو؟دابهمقنونهمفليست.المؤلف

العربيا(جتمععاىتغلبوانه،انفرادياودهنااجتماعيارهناهنار.!8ص)"للثعبالادب"مولىسلامه(1)

الاجتماع!ةالنزعةثون،الانفرابىبةالنزعةتلكوالادبالشاسةفيصولىلسلامه،يغيرنااتايجبولكه،يطربنلانيجبالادبب(2)

الفردية""علىلايقومجديدمجتمعصرحنقيمالانونحن(82ص)(23ص)
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متهمينالا،والعلموالصناعةالحضارةوليستالقضيةهذهفيالاولمرحلة(لىالاقطاعيالنظاممنتذيرقدلمجتمعن!الجذريالتكوينلان

.ابرياءحياةفيالقياديبدورهيحتفظان(رأداذاسلطفنبدولا.تقدماهـكر

ءـذ")الهروب،(تصوروهكسليلورنسواعمالاليوتاشعارجاءتفاذ؟.الاماميسيرهاخظفيالتقدميةالمرحلةهذهيصورانمن-الناس

)عمل!او،الادبالى(نظرفيا)اذا،واحدمنهجنابانن!ؤمنأفلا...التيالفرديةالنواذععنبناتيعداتي،الفكريةوالقيمالمثلنحواكما

المجمع؟فيالاقطاعيللنظام،والاجتماعيمالاقتصاديالبنيانصميممنتنبعث

تفسيرانكتشفان-18()صسلامهيتسامحلكما-يمكنوهل.القديم

حينابمفاتالالو!ةالطاغيةذلدتوجتالتيالفارولمج!"")1(للهواوينيقولكما-واضحتينالنزعتانتصبح،دائماالتحولنقاطوفي

!فننظرتهماديالمنهجبوىرةالااحرحينا)2(فيلسهـوف)وبانهقنشرشل"سواءحدتلىوالادبالسياسةفي-(38ص).سلامه

.والحياةالسيالسةفيالانفراديةالنزعةيمثلالمحافظينفياليمينيبنزعيم

السيكلوجية،المعارفمنثقفنابما"مقدورنافياصبحانهالحقيمثل،؟لعمالحزبفياليساريينزعيم،بيفانان!حينفى.الانجليزية

01()ص"نفسهيصورفانمأاللشعبكتاباالاديبيصدرحيئالهنعرفقيثارا-*ديب-تشرشل!انولذا،الاجتماعيةالنزعة،ماحدالى

وحياتهالفنانبينالربطعليناتحتملاوحدهاالسيكلوجيةالثقافةولكن"ردياردكبلنح"الشاعركأنكما،القديمة"الامبراطورية"بامجاديتفئى

والاجتماعية.الفرديةوجنوبالهندفييتوغلونوهمالانجليزالضناطاعناقفيمزمارا

هذهبصرد،موسىسلامهعندالتطبيقفي(الخطما)اناليويخيل."افىنسا

بفرويد.-مالفترة-ررثرهحتميةنتيجةجاء،النقطةوهكذا.والمجتمعالفنبين"الحاسمالمفصل"لانستطيعوهكذ(

مساللكانبالاررريولوجيالا!51يبرر(171-.17)صنجدءاذاظافرءينشبحينالماضي"ازاء"محايدين"نقفانلانستطيع(يضا

الظروفينكرلاهو،وحقا.وجدانهفي1لاولىالطفوليةالاحداثحفرته(.9ص)"حاضرنافي

التفسص!ذاولكن.الاحداثهذهخلقفياسهىتالتيالموضوعيةالرجعية1!دافهافيفتحدتانجبهتانالانبرزتوربما

طبيعةوعرقنا،العلميمنهجناقواعدالىعدنااقا،القصوريعتورءاثوابفيالمجديدبفجتمعناالضارةالقديمةالافكاربعثمحاولة*

طرد؟معتطورتتاسبحيةعلاقةبهافاذا.وا"جتمعالفنانبين(لعلاقة."الاحياء"و"التجد!"

اذافهو.لمجتمعهالتاريخيالتطورموازاةفيوثقافببااجتماعياالفنان.للادبالقديمةاننظرةعلىمعاصريناجانبمنالاصر(رم!

فياخرىطبقةمرافقةوانتوى-مثلاالاقطاعيةالطنقةالىيئتميكانادبهنزنحين--ءمثلانوالساباشكبلانظلمالاولىالجبهةقفي

لان،حب(تهفيالاولىالس!يكاوجية(لجذورالىنعوداني!بلا.كفاحهاوقد.عصرنافيوتقرأتطبعاشعارهمادامتولكن.العصريةبالموازين

العنتتلقيهاو،لاسرةفيالعامالجوعنالشذوذوالطفونيالتمردثم0العصريةوازين4بانزنهانحقنامنفان،وفتياتناشبابنايقرأها

فى-لانه،يساريامفكرابالضرورةيخلقلا،مبرةسنفيو*ذ!رالعربيةالادابندرسانيجبانها):(68ص)موسىسلاههيقولى

هنا.،الفرو،ببةللنظرةمجالطلأوائن.عبقريامجرماخلقان-امكانهلنعرفوانما،واساليبهااهدافهافيبهالنقتديلا،ولكن.القديمة

(بناءمنلكلالب،الينعاريالموقفلهذاالعلمية(لنظرةتبريراما."الثقافيتاريخنامنها

آثرهالذيهو،ذاتهالعلعيللمنهجالعميقالفهمفان(لكبرةالطبقاتلان،الاولىمنخطرااشديصبحدورهافان،الثانجبةالجبهةفيأما

الىلجمل1هروبانتهـفضيحةحينما(:ا..)هـقالجارآعلى)1(.الاخرىالكواكبلسكانادبهميكتبونلا.وهميرزقونبيننااحياءروإدها

.::فقالالذإعمنليغيثهفاروقلفدونمباشر،بطريق،مثاببان!ويغذوننا،فكريلالهميطعمونناهمبل

نزلابهمخهطباداللخاثفين:حرم،يمخهامصركعبةعابدين+.؟لتواءاو

املابهاتزجىاوالامقبهاترجو:ضارعة-ضلم1وفوداليهاتهدى،للادبالقديمةالنظرةمناتخذواائذينتشهـبان،كلهاالعالمداب2و

الجملا!نجر1لبىقلبربكفلمن:وحدهمنالاز.-4بنووعاهاصرشئونعلى،وانما،فحسب(لةنعاىيطبقونهاكانواما،للحياةمنهجا

فيه:يقولالذيالعقادعباسووجد:،1.1ص)العقاد)2(فيوالانسانالغنانبيننفصءلان!تطيعلااننااي.ايضامجتمعهم

لاستجلاءالواسعةالفرصةكهذدبفرصةقبلمز!اسعدلمانني)\.الواحدألاديب

لهمثيللاجوفينفراد.1ءاىصللالتهالىوالاصغاءكبعن.المليكطلعةحسب-روائعه،بمتبانمق!دورهفيبكنلم،ثلا،جوركي!كسيم

في-ممثل!توالديمقراطيةالملكجولانه..والحدباللقاءاجواءبين3(التحطهنا!".اخرىزظرةحسب،الحياةمعتركفيويرمضي-مانظرة

وارشلداتهوكلمانهسماغهفيمبخمع!ت،تمتيلجمل1الكريمشخصهالفكرةبين"الالتحام))ومادةوالعمل"الفكرة"بين؟لاديبحياةفي

.اجتماعاحسن."المنهج"هيوالعمل

ضر.وطيوكلام،فيلسوفكلامالواحدلحهدت1هذافيسمعتلقدت.س."المعاصرالانجليزياثاعرنظرةبينالفصليمكنوهل

".ادطوء.وذكرالايملتذكربخاعلريوطاف0ظريفمحهـدثكلاممعزميلين*مربنفستقومان؟،مكن؟الةنفيومنهج!للحياة"اليوت

:فيقولفاروقمدحالىينتقلثمالعلميةبالحضارةاحسوالقد"ه!ليالموس"و"لورنسد.وو."

رؤموركنايحاطعمادافاروقهاف!اتهخذتوماثمومن،الانسانعلى1خطرفيكا!(رأوا)فقد.علميغيرنحوعلى

القسمفىيخلهـ!اكصديقاالعلافيمثلهعرفمتولاالبحثعناء،خكلفوالم!الحفهارةهذهمنالهروبسوى(يفعلوا)لم

القيمديوشالتراثب!أ!بالبلادوفودالبلادفدتهبعي!شونها.التي"الارمة"حقهقةفيالجاد

اتحسموشبالدسملكوكمعرشهبهيلوزملكالمسئولهو(والاجتماعيالاقتصاديالنظام)انبالتالبمذيمخو؟4ولم
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التيالسياطنفسهي،لجديدةالقارةاوالسوداءالقارةجنوبيقفانالخيرمنورأى،التاريخحركةبوعيرصدحين،الاديبذلك

بينهماوالفرق.وبريطانياامريكافيالبيض"العمال"ظهورتتلقاهاتأتيفلاهذه"الخرر؟ية))اما.المستقبليةالطبقةجانبالى

فدسب.درجي(0المعلميبالمنهجالاديب؟قتناع)مدىءنحأدتعبرهيوانما،جزافابهذا

التطبيقبممارسة*يتكامللا-منهجاي-المدنهحانشكولاحياتهاتصفتقد.الارستقراطيةالطبقةابناءمنادربا،تخيالناولو

سلامهمنهجلحقتاتي"النفسيةالذيول"وما.المستمرالدائبعلميةبنظرةحباتهطيلةولتقولم،العذابالوانبشتىالصغرفي

الحياةفيمنهجنايعانيهاالتيالانتقالمرحلأعنتعبرالا،موسىالتطورالحتميوان،الطبقيالمجتمعاعماقفيالكامنالتضامنعتتتحث

فيتكمن"للشعبالادب"منهجفيالثوريةو(لمقيمة.والمجتمعللمجتمعدجدشكلالىللوصولطبيعيىمرالتناقضهذايؤكدللتاريخ

البدءاشاراتكونهاوهي.ذكرتانسبقكماالرئيسيةالخطوطاما....ةالنظر)هذهبمثليلتقلمانهلو-

.بالاشواكمليءطويلشاقطريقفيلملمضيثائرايكونانهالامروغاية،الطبقيةمصلحتهحدودفييتجهكان

ل!حمركةتفشبرءهو،إضيءاالمضهجهذافيالثانيالرئيسيوالخط؟يوماطفولتهاعتاقتالتيالنفسيةالحواجزعلى-مطلقةسهـلبيةفي-

لانالردود،الكل!ميةلىلحركة"فملرد"مجردتكنلمالثي،الرومانسية؟لاديبهذاانلو-المقضيةفيممكنمدىابعدالىونذ!ب-بل

التطورالاجتماعيمراحلمنجديدةمرحلةتخاقلاالسيكولوجية"ألافعاللمستواهبط-بهايقتنعولم،النظريةب!تهفعلاالتقى،ا!رستقراطي

الثقافي.او-!صيدالىنرهبزفاوما-انهاو-الذهنيواستعدادهالثقافي

كانتوانسا.والفنونالادابعلىتقتصرلمالرومانسيةوالحركةطبقتهجانبالىيقفالا...ا!جتماعيبمستقبلهيحدقخطرافيهاراى

تنتقلكانتانهابمعنى،رومانشةبحركة(تغلى)نفسهاالمجتمعاتوبجانب،اننطورضداي...الاخرىللطبقات؟تاريخيةالمصلحةض!

"فالحرية.به!الناشيا!رأس!مالمحاالنظامالى،الاقطاعيالحكممظاهرمن(هدمطاقة)الىطفولقه"منغصاتة)تتحولانيحد!الا؟الجمود

المجتمعشعاراتمنوغرها"الاحلام"و"الطموح"و،"الفرديةيمشاشهفيويرى..اخرىانتصاراتيحققبان،الصبا؟لامبهـايعوض

المرومانسي.الفنمكوناتبعينهاوهي،الجديد.؟ال!يمةيقيهحصناا!قتصادي

اتباعهيمكنمعينامن!باليست-سية-.كال!لذلكوالرومانسية؟كلههذاحدوثيمكنالا

منوالالثاء!ح"نظرة"هيوانما،مثلاالعنرين.لقرن1في!سىفيالاولىا(نفسية"الكروب"تكونان،اذن،يمكن!

ص!نها،في"ثورية"نظرةوهي،تاريخنامنمعينةمرحلةفيصولناالكامزه،ا!قتناع"هووانما.(!جشماعيموقفهتحدداتيهي،الاديب

وليسي.الجديدالمجتمعلذلكتصويرهافيصادقةكانتانهابمعئىطبقتهمنفنانا"يزحزح"الذيهو،الانسانيوالمجتمعاتاريخبتطور

الاحلامفيغارقاانضاجهراينادا1،مافنانيتبجحاى،اقن،علمياالاقتناع"هدا"كانولما.جد/دتاريخيتطوراجلمن(لكفاحالى،العالية

.!من،والعزببالاقطاعيات"يرضحي"اديبانجد(نيندرفانه،نالر؟
البشر.مستقبلاجل

....االطبقاتادباء!علىتنطبق،الخاطئة"النفسيةالنظرة"ونفس

دنميماردأنشدردبوةالىينتميالذي-الاديبيقفانالمضروريمنليساذ،الشعبية

فيينساقجعلتهموضوعيةظروفالان.طبقتههجانبالى-قو(ضعة

ضداخرىطبقةيساند-وعيدون-بهواذا."الرجعية"تيار

الادابأدارم!شوبىاتمنيجعل،الش!عبيةالطبقةعنالتعيرمجردليىالهالبديهيومن.طبقته

بهنظرالذي"المنهج"او"ارتعبرطريقة"وانما،شعبياالاديبمن

**!صويرالطبقةفيالادباءاحديتخصصوربما.الطبقةهذه؟لىالفنان

منه.تدعلا،التعبيرفيونظرته،ال!نصويرفيمنهجهولكن.الاقطاعية

الىموقفهيتحد"؟نسالي"فنانالىتحولهوانما"اقطاعيا"ادبيا

الانسانمستقبلجانب

عفلقميتآرالوآرالمصيرمعره1،العربيالانسانمشتقبليعنيهملا"المح!افظون"العربوا!دباء

-."الطبقي"مستقبلهميععيهموانما

الدائمعبدعبداللهالعربيةالقوميةدروبعملايتيهيالساديةالانفراديةان(126ص)المؤدفقالوحين

ا

الدائمعبدعبداللهوالانساليةالقوميةالساديةوالانفرادية.بالتعذيبخالفهمنكلمعسجونهفيه!نربها

كانهالزنجيوجهعلىولبصقالعدو(نيالروحهذاتبعثالتيهيايضا

لان،الخاطىءالفرويديللمنهجام!داداالثمببرهذاكان"آنساناليس

النازية،للقيمتعيبراكانت،البثرداخلهااستضا!(لتيهتلرافران

الادادتنتآرالالمانجبة.الامبراطوريةفيا!جتماعيالنظامعنتعيبىابدورهاكانتالتي

علىاقائمافليس،لملزلوجوالاوربيالامريكيالاستعماراحتقاراما

النطامقمكأيعتبرالذيالاستعمارطبيعةهيوانما"الاسوداللون"

ح!سمصىصم!سم!سم----محى-----عى----ءفيا!فريقيظهرءلىوالسياط،والاح!نكارالاشنثمارفيالراسمالي
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نهوضاي،الحياةنهضةسوىاخرشينالانمنيالادبونهضةهذهفيلانه،الرومانسيةاسوارخلفيحتيبان،الزرقاءوالورود

بالصناعة،وينهض.بالملموينهض.بالثورةينهض.والمجتمعالانسانالدقةششااذا(كلاسي)هووانما-تماما"رومانسيا"لييالح!لا

.(01ص)"بالحريةوينهض،بالثقافةوينهضلم(رجعي)فهو،الوراءالىالعودةينشدانهبممنى،التعثرفي

ممه.نحنيطورنالم،وبالتا!بر،يتطور

للشعبالادبيعالح؟الاهدافهذهوينشد،انسانيااثبنايصبحكيفمنالمائههذ.فينجدنحن"(145ص)موسىسلامهقالولذا

بيننخلطزمناعشناولقد.اولاالانسانيالادببتعريف،النقطةهذهاحداتشاعشروالتاسعالثامنالقرنمنتصفبينتقعاليالسنين

الادب"!لمتياتوالحق.الادبفي"الالسانية"و"العالمية"التأملعندولكن.الاخرعنالبعديوهمناميدانفيمنهاكليصد

(ما.عليمستوىعلىمناقشتهيمكنمحدداشيناتعتيانلا"اميالعارالطغاةالملودطردنبالسياسيالميدانففي.بهمرتبطانهلنايتضح

والدراسة.بالظملجديرةقضيةفهي،انسانياألادبيكونانبل،الشعبيةوالبرلماناتالجمهوريةالنظموايجادالعروشوتحطيم

التي-قطعا-هي،الانسانيةالفنونبان،القوليمكن،وهل!ةولاولالنظمانهيارنجدكما.الشعبيةوالحركاتالعصرية*حزاب!د

سلامهموسقالوحين.وحده"الانسان"الىوجهوث!اعنايتهاتوجهالاقطاعيةبزوالانهن!*دبيالميدانفيثم.اوروبافيالاقطاعية

بحلاتىقديكنلم"الاديبمذهبهوللبشرالولاء"(191ص)وايضابظهور،التقاب!يلتزمالنيالمريضالعقلوبزو(ل،والامر(ءوالملوك

بدولا؟الانسانهومن:هامسقالمواجهةاذلامفرمن،للمشكلةحاسمالنزهةنجدهؤلاءبزوالى،القارئةالمتوسطةالطبقةهيجديدةطنقة

عنالادبالانماني.للحديث!لتصدىانقبل،السؤالهذاعلىالاجابةمن."الابفيالرومالسية

للافسان""الانساننظرةبان،نقولان-المهم-التكرارقبيلومنستمنىاذا،الفننالتعيبرمن"ماض"لشكليخضعالفنان(ناي

(لاديبان؟ي.للبثرو(لتكنيكيالن!نيالتقدممحاذاةفيثوماتتغيراسميناهاولذا.(لمافيلهذاألاجتماعيالشكلبقاء-قصدبغير(وبقصد

ءالفناننظرةيغايرنحوعلى"الاذسطن"يبصركان؟لاقطاعيالمجتمعفيوفي.للفنان"الجتريالتكوين"علىاساساتعتمدلانها(دجمية)منية

"مفهوم"حسبالقضيةيتناولى(لاشتر(كيوالمفكر."البرجوازي".الخامةالطبقيةمصالحهاعتباراتتدخلالتكوينهذاصميم

التباين.تمامممهمايتباينيسجل،الحديث؟لصريألاثباجتازهاالتيالتحولنقطةففي

عن-؟لعشرينالقرنمنالثانيالنصففي-نسألحينماولكنامايزيدنواسلابيونشرطبعقداله:اولاهما:(74)ملاحظتيناوولف

علمبماسوارالفنانلانحيطفنحن،بالاديبوعلاقتهالانسانماهيةكانفقد.اقطاعيةمؤلفاتكلهااسميهااناستطيع،كنبسبعةعلى

الملمبأسو؟ر-مايجب1هذاو-اصرارفينحيطهوانما،الجغرلفيافيه،وينشد*خلافيبميزانهيأخذ،اقطاعبممجتمعفييعيشنواسابو

(لمقامفييعنينابل،للهـالبالمكانجطالوجودلايعنيناالهأي!!فقطافهم-ينسوااماو-نسوا،ا!لفاتهذهذكرىاحيواو؟لذين

هل؟للانسان"العلم"نظرةمنهوأين:"*نسانيوجود."الاول(لجديدةالقصصتلك:هيلسلامهالثانيةوالملاحظة.القيمسكيحيون

حالتوالتاريخيةالجغرافيةظروفهانام،منهذ.النظرةتمامافريبهوأثرواانهماذ،للشعبالحبحرارةفيالشبانالادباءيكنبهاالتي

ذلك؟دون.مستقبلهوغايات،آماله1اسمتهدفووحينئذ،بلقتهممهالتفاهم-

،العاديالفرد(ن،العاديوالفردالفنانبينالوجدالفريان!ش(7ع)كنااذاالدشةالىحاجةغيرفيالظاهرتينبينوالتناقض

اما.*زمةهذهعنالتعبرواسطةيملكاندون،بأزمةيحسقدمنننتقلانناذلك.واسلوبينحيلالينبينوالترددالقلقكلصرفي

المهمة.هذءعلالقهعلىالقيتالذيالرائعاللسانف!والفنانالحياةو!سفةالعامةوالاخلالى،العائلةنظامفيالريفيةالاقطاعيةالقيم

(لقصصنولفان،الانسانب!الادبليس"17()!يسلامهيقولومع.الاشيأء0هذكلفيالصناعيةالمدنيةالقيمالى،الميشوأسلوب

والتصدقالفقراءعلىالعطفلألرياء1فينبعثكيآلقصائدونكتب،العاطغصعاداتنانسنتبقبنانونحبألاقطاعيماضيناالىنهفواننا

وا.لاجتماعية.الانسانجةللمش!لأتالفنيةبالعينننظرانهووانما،لحليهم،اهدافهوتحشدالصناعيمسعتقبلناالىنرنوفاننا،(لقديمةواللهنية

منوليس،الانسانيالموقفمناي،نفسهالشعبموقفمنولكن.العناعةلغةهووالعلم،وحقلأ!هالعلمقوانينعلىمضطرينوننزل

"والمساواةللعدلنكافحوانما.(لتصدقنطلبفلا.الألرياءموقفوارزهملوطنناوالا!سقلاللبلادناالرخاءنحققلنباننامتفقونائناذلك

الافرادبينالعلاقةلطبيعة(اننمانيا)فهماكانت"والصدقة"(1)"با!لم*!-اة

الاقطاع!.المجتمعاتظلفي-الاهتماماشد-مهتمايزللما،الحديتا!ريادبناكانو؟ذا

ا،جمتمعاات.تلكعنالتعيرفيهذء"(لصدقةانسانية"صلحتوقدكأنتوان.تاريخنايسيرطبيعيتطورهدافلان،المتوسطةبثطبقة

-"الانسانية"هذهفان،مجتمعناجنريا-فيتطوراعايشناالذيننحناماالمهماناي.لهاالكاتبنظرةمنمجردةليست،مابطبقةالمناية

فيحينذاكنبقى؟ذ.تطبيقهافيبقينالو،موضوعذاتغيرتصبحظروفناتأملناولو.نفسهاالاجتماعيةالطبقةتناولفيالكاتبمنهجهو

ألاجتماعية.وتجبودها،الاقطاعيةالمفاهيماسرعنالتعبيروبينمثلاالعاملةالطبقةبينتقفالتي؟لحوائللومينا

تسموانيجب،الارقاءلعبيدءألاقطاعي"يها"كاناتي"والمنحة)فيحاسماطملاكان،الثريةالطبقةعلىالثقافةفاقتصار.غمط

.لاستردادهالعبيدهؤلاءيكاقح""انيجبالن!الحا("الىمستوىمجتمعنادخولبعد-بد؟تولكنها.العاملةللطبقةالكفاحيالتعببرتأخر

للانسانية.القديمالمفهوميتبدوحينتت!بر-القلماتحنى-وهكذالجولتهاوتستعد،مافإتهاتعوض-تاريخهمنتقدميةمرحلةفي

(لشعب،احساسنحسانهو"1(عص)(لانسانيالادبويصبح.القادمسة

كلم!اتعليهنلقىولا،عراحهولصرح،بلغتهونتكلمكفاحهونكافعتتغيرن1مجتسنافىالتفييرعلىيدلماسوفاعظماناعتقد\)(1)

-85الصمفحةعهىكتنمة-(121).س.م"وادبهوموسيقاهغدانيه1
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الادبمنلحهمتقا،وعخل،كبرادبراءانهميزعمونممنكثيرونعندنا؟**!!ر****ء**-*،ة**عيع!******************حص

اليرازية6الجنسيةالروء!ابنوقيائحبمالدولةلالسيفالمتنبىمدائح4مولسله!ملا!!دألاد!ه!

الانسانيةان،(قولولهؤلاء.ذلكونحو،ولوطياتهواسابه4وخمريات4-48الصفحةعلى*المفور،****!*!كي
شذالذيوالاببب.والفقروالجهلالطلممكافحةعني"لادبفى!ر*!ه**كل!*ههيكل!كيكل

.مكاؤحلانهادبانفسهاحيا.نهشودالانسانيالمذهبهذا"الصدقةلقيماتلل!(ئعنلقيكما،الرحمة

المنصبفيالانسانيةالنزعةهذهتتمثل،الحافرعرناوفيغيرعلىالادبفيالانسانيةيفهمونكميرونادباءالعربيةالنلادوفي

الجنسيةومساواةالفقراءباغضاءالمظلومينانصافيحاولالذيالاشراكي،الربيمباحلامالانسان"نفنع"انعندهمالانسانية.النهحهذا

واستخدام،ظبقيةامدينيةكانتسواء،الصوانيةالتعصباتومحوكأ.بمفهوراعربجاشاعراانحتى.الجنسونشوة،الحبواخضرار

وتحطيم،والقرىالمدنفيوالرؤهية،الاذهانؤكباالنورلانتعاحالعلموالدموعوالموتالكفاحعنللشعبيكنبونالذينمند!شةفيانهيقولى

قيسودامالشرافاتقيودكانتسواءالحرياتمنتحدالتيالقيودفيومزارع!ممصاضعهميغادرونعندما،وفلاحيناعمالناانحيئفي

..الحكوماتالمكلماتالىلا،كفاحهمعرقىترطبالتيالحلوةالكلماتالىحاجة

موضورساتمنوالمرأةوالحبالجنسيصبحالا،ذلكمعنىهل-.ثقلااعبا!متزيدالتيالخشنة

الادب؟".الانسانية"ادبنامأساةصورقد،العربيالشاعرهذاانوالواقع

حسبجميعهاالامورهذهر*أناولانهوبهنطالبوما!صحيحغبر"رطبمنديل"الىحاجةفيالمجهدالعملانيرىفهو.تصويراروع

موضوعينتدءهمالن،والحبللجنسرالعلميةواإنظرة."علعيمنهج))يعبق،ايضاالعطرمنقليلانسىلماذا:يا؟درولست،عرقهبهيجفف

والا!متة.الفرورةمستوىفييمسيانوانما،الكفاحيالادبفيشائهينالعامليستشعرهاالتيالتعبوقدةمن.نخفف،جمبلةبرائحةالمشديل

العالبمالمستوىالىوترمعه،ا،دبتخلدادةكه!ء"الانسانية"هيهذه؟اهـبئ

انتربالمعنىذلكولي!س،النسبيبمعناههناوالخلود.العالمانتاجبينقد،الادبيبلالعمظريخلان،مساممنوفلاحيناعمالناان.اجل

."السماءمنموهبة"الادبفنونبر،ن!منذ،اعماقنافييا!ت"انا!اكللهذاياسيديلانريدفنحن.الشاعرهذابمثلابتلى

*له!فكأهيافىالعبقريةوهجكلن"خلوه"وباتاني!هالهادىالع!ييقشخيرهمع"سعيداوينام"جيبنهيرطبة)و"راحه

واذا.الظروفتغيرتكلماتتغير،القيمسائرمثل،الادبقيمان-"ا!فرراتهذهلان"التوتورفة"و"الويسكي"ادبلهلانريداننا

خالد،انهليتوهمحضىدهنهويشغلا-لاديبعريتسلطالجمالكارهداالمناديلادب.مستقيلهعلىويرقدفيطمئن،حواسهتقتل

391ص)"؟لافصانيةوهومنه"أخلد"ماهوهناكفانابثورية0ءضاهمو!ص،ا*سودينهؤلاءعندالكلاحيةالطاقةيستهلك7

ومحتواه،الادبيللعملالفنيالقالببينالحيةآلوحدةاقلثكولاعصبرثربوالانهم،!صائهمنجزفي،يحممسونولا،الشوكعلىفينامون

يقصدهالذيالهـ!هتاوإضمونا(برارفيكلاهمايتناسقد،الانسانيوالنهودالزرقاءالوروبادب.الاحلامغاباتفيوتاهوا"المناديل"

.الفناىعنبعيدةمتاهاتالىالمريضترسل"بنجحقنة"هو،الدجداجة

توصببلفيدورهاويتصح،الفنيةالصياغةقيمةتبررهناومن.المرةوالا!4وواة!ى،!اته

ووعيهم.ويرانهموعقولهمالتالىقاوبالىالكالبمايستهدفهجميعهاوالبنجوالخمردالمناديلاثاران،الكرامادبا؟ناايدريولكن

منمايحتوير""عظمة"علىلايعتمد،الادبييلعملالنسبيفالبقاء!ألالمل!وواحدشيءويبقى،تزول

البنلأديالاطارفيالامعالمهالانتحدد"العظمة"هذءلان،رفيعةقيمكاناذالانه"الانساني"للفنان(لاصيلةالخامةهو"الالملم)هذا

ظروفتوجدقد"فلانه-الخلوداو-البقاءهذانسبةاما.الناجح..
ان7و،برلملضحكاتحلوقنايرطبأناستطاع"كوميدية"مقدرهصاحب

طاغيةطبقة؟وفاسدةعقيدةاوساقلاملكايحاربانالىالاديبتدعو

معينموضوععلىالصموديستقطبفهو،؟ستنبدادااواسعمارا؟والذي"المصلىة)!ب،وحن!االمرارةفهذهالعلقممرارةنهايتهافيتركت

.ع.كيالفنانكانواذا.مستقبلنابواسطتهونسترد،صلابتنابهنستعيد
الذيالسببيزولوور.بشالهوالقلوبالعقولويحركيبرزه

قدالغايةلان.الفومات!3ماق!مةورهتزول.احلهمنوالفتعناصسر،بوعيلنايكشفان،ايضااستطع"جاد"لوىصاحب

.....نهوىماغيرعلىمصيرناتشكلالتيالالسانيةا"ساة

لان،الادبفي،الانسانتةالنزغةهذاكللصد.ذقىولكن.تحققت
......(1)الناعمةالايديعلىلا..المصيرهذاعلىنقبضانيلزم

(()"اسعانيالهوموضوعهوعنوالهالاديبفة

انه،والحواب؟الانسان!ةمنالمستوىهذاالىالاد!ررطورجر!فل!عادتهمامنبعترالثرف،طتستهوعدم،والفلاحالعاملقلقان

..م*.."المواهمة"

اداالا،الفائعالمعنىدلكحدودفيانسانايصبحانللاديبلايمكن..

،والادبالفنخامتالانهما.والمجتمعللطبعةءلميامفهوماررره-ردالذبم!"النولثادر"هووانما"الكوكايين"هوالاسماليلادبإتس

الانساني.النثاطاوحهوكافةتغييرء.الىيبادرثمومن.الرا!ئوجودهحقيقةعلىالانسانبهيفيق

(؟91ص)المضيئةالكلماتهذهموسىسلامةقال،كلهولهذا

إهامالاو"لتض!إممملستبعدلاالعامييبوهذاتممعمحتالمنافلحدللعلمكلولالايمعمتطيعولكن.الادبفيألانسانجبةالنزعةاشرحانالىاخاجانيلا(عتقد"

بالاستقراءالذاتيوانما،جامدمدرسياطارفيايضاالمفهومهذايتحمداهـإإمانيخ!هايئبت،الحكيملتوقيقمسرحية"النلعمةالايدي"(1)

علميبمنهجالمفنانمايشملحبعداذ،المجتىعومظاهرالحياةلجوانبالتقتاذا،يسودانلابدالفلأحين؟وبينالاقطاع"لاهـش1اص!اببين

.انهوايهتما"اهانيفهقدانسانل"أهانمن"(1)إ!الناعمةالايديمعالمخشنةالايدي

كاهـ



."والحبو*خاءوال!ثرفصالخيرلقيموكفاحوتطور.بها!يطالواقععلىلمثابرة1تطبيقاتهفي،ال!رقمورعيبدا

صراحةذلكاعلنسواء،شعبهالىجانبيقفلمالن!العرببمو؟لاديبالصوابمنلهلاالدرالمزعومالحيادان-الفورعلى-لهوسيبدو

إكونانالالاإملد،الفنفيالرجعيةالنظرياتاسوارداخلاحتىأو7لاب!تهمصريمجتمعفيعشنالقد".المتباينةالصراعاتهذهوسط

نفسه،علىينطويبان،الموفوعيةظروفهتطوعتفقد.الر.بلذلكممنلايكتببعيداوقفالذيوالكالب.واستبداديةاستعماريةظرولى

المتعفنالادبهد(-الامرنهايةفي-ليلد،ذاتهداخلويتقوفعآلمستبدينمدحفيكنبالئياوالشعبالظروهـلمصلحةهذ.

اللؤج.(1)"والمجتمعللانسانيةاميناكانبانهيوصفانلايمكئوالمستعمرين

،وحدهالفني"الجمال"بعنيتحيناوروبافي*دبيةوالمدارلي.،154ص)

انتلخصقبل،الاجتماعيتاريخهامأساةتصوركانت،للفنيتيمكعنصرو(لموشف.مضطربةارضفيألا!.لنبتدائما،الحيادودعوات

اوروباب!غتفقد.المطلقةالانعزاليةبهذه،الفنيتاريخهامأس!؟تقوليجاسة4فلسفةهناكليستلانه.مضطربموقفنفسهالحيادي

واحد،آنفي،والسيكلوجيهالاقتصادية*ذمةمراحلاعلى،حينذاكوالفلمفة..ظربوجهةلايتمتعوناتهمبمعنى.فلسفةللنالييصبحب!

الخسا"لربفعل،الاقتصاديكوينهااوصالتمزقتاذ.الحرببعد.حولهاالدائرة*حداثازاءقوةولاحولبلا+تقف*يجابية

بنيههأدواحأيضاوتمزقت.الميدانفيدما،هااستنزفتالتيالرهيبةبتشدقواالذينهرلاءمننغرهعر!،الحديثالممريوالاب

المثلبين،العميقالجئريالتناقضبوتقةفينفوسهمصهرتانبعد"ا!د"الموقفهذاعبورعلىيجسروافلم،،(الموضوعيةالحيدة"

-بتناقضاتاحسوا.الحربهذءأتونوبين،الحربصلبانقو!العلياالفنان،ركلواهمفي،هؤلاءقال.و*نسا.ليةالعريضةالحبةطريقالى

!ذهالحقيقيةالقيمةوبين،البرجواذكيالمجتمعاخلاقياتبيناخرىالحقيقي!الهلان،الابخماعيا!راءمستوىعلى"يملو"7انيجب

ثالث.جانبمنرايا-لهاورافعيلث!لهاوبين،*خ!قيات"ا!حر"ا!ديببان،ايضاوقالوا.للبشر"الوجدانيةالحياة"هو

فوض"علىادبيااحتجاجا،هناالانعزاليةالدعوةكأنتعومن."شفاءعلوية"اجو؟ءفيليطيرالمجتمعقيودعنهينفضالذيهو

(1)"الجديدالمجمعارل!موقفية""لان،واهمةحيمههي،المزعومةالحيد"هذ.انوالحق

الاضطر(بصميممنالا"البرجوازية"(لحركأتتننتلم،مصروفيمن"تردددائماوالشعوب.وحاسموصريحو؟ضح"موقف"هي،هنا

المجتمع.؟رضفيالجنريررطربرق-يز!دونالمعركةمنيهربونالذيناناي"علينافهومعناليس

وهـذا.مجتمعناواضطراب"ألاوروبيةالفوضى"بين+تبا،وحقاءلمىيثرلماديبو؟إما".للبشرالمستقيلاعداء-مبالثرنجبر

وبهيئ،اوروبافي"للفنالفن"روادبينالتفصيلية؟لسماتاخنلفت!ل،ا!*4ظكلالئاريحساديبوأيما،والاستبداد*ستعمار

وهـن.الرئيسية؟لمعالميلبلمالاخن!فهذاولكن.ب!دنافيرواده..ل-

يكتشف؟لقرنهذ؟منالاولالربعبعد-*!بيتاريخنايتاملالسجنفىبوجم!الحثرويسىوجد،فهيعدلم؟ديبأيمااقوكاد

نايلبثو!التاريخلهذاالاحتماعيالصكوينفيالحثرىاثا!ضلايمكن،ممرفيو؟لملوكالخديريينونذالة!.لجليز!ميكافحوهو

......)2(بالشرفيوصفان

.كببرةصغيرةثانويةنق!لضعلىيعثربا!كرةيكاهـحثورياشعيبا!كون؟ن1882منذيجبكانادبناانذلك

يحنارمر(عفيتمثل،آنذاكمجتمعنافيالحاسمالحادواـلتناقض7اسوامءلىيكونانيجبوكان.والمستبدين(لمستممرينهر!ءواكالمة

.)*(هس!ظ!ا!3:؟*ول84دعا!3803!كظ.!48يسوقالذيالفا!وآلحوذييحملالذي؟لف!حالىصفيقفالشعبمع

داء1عنيعجزالذيوالطالب،ا!لكيصوغالذيو؟لص!لع.فرسه

طعامتكفيجنيهاتلقاءالنهارطواليعملالئ!والموظف،؟لمصروفات

حديعاصلو
...2و!ده

مكتوفيقفان،حينذاكالمصريافنانمقهورفييكنلموهكذ(

أحزلاتطورهذهدفعواالذينهمجد(وقليلون.المؤثبكالتلميذصامتااليدين

الاسود*خطبوطهذانجحوان.و*ستعمارالالتبد(دوجهفي*ييم

حينالقليلينهولاءمنو؟حداكان-مث!موسىوسل!مه.تحطيمهافي

وإلاسلابمكجا!ينمنوفيهم،اليومفيجنيهبألفيعيشونمنمصرفي؟ن"جراةفيقال

فصيبهيكنولم،(3)"لايجدونهاو؟حي!ط،قرو!ثىبع!تةيعيشون

*ربكية!سجناسفلتعلىهاثكانوما*حينذار

تاليفليس؟شوبرنارديقولكما،(!باوالكفاح،كفاحالابيصبحكم

فمصلشكرىوررثنورغريباوليى،سلا!نادىكما"شهداءكتاببينن!)يكوناقأننحراما

:(16ص)(لقلموقداسةاهلمةلثرففيبزملائهيصرخان

سماقيةويللحياة*دبانوتعلمو(واضمو؟مصرياأدباء،فيقو("

العربيةالبلادفيالدباتجميعمنيطلباررصإءهووائما.،ر؟ئعايبتااو،بديعة.كلتةليسوانه،و؟لمجتمع

سوربةت1لير7اثمنس.م(39س)"الاشا.!يالررعنالتمبيرهولادب1"(1)

.م(س51ص)"ذىءكلغ!ققدالادبعنفالشرغالهاذا"(3)

5؟16-الغجردار-"مصرفيالعلحرية!(3،
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هذايتزلرلحيناءأ.وبهبانهممصالحهمعلى"المستقر"المجتمعفيهو،اتساعاالتناقضهذاحدةزادوما.والاقطاع،الشعبيةطبقاتنا

المظلم!الكفاح.00ا!احادبالىبسرعكأيرخولون!ذ!م،اليه!نصميمها))تلخيعى"فيهي،العالمانحاءجميعفي،السياسيةالاحزابان

واضحفهمخيرعلى،ايضاالاصيل""الفنفضاءفيالتحليقودعاةالطبقةحزبهو،مثلاالمحافظينحزباناي.طبقيةلأ-لجاهات

خلاوبهيحيطبمايطثرلاطلأمياخلوفايىالاديبلان.ادفنبطيبةاحزايمباشرةويليه.وباشواتوكونتاتلورداتمنالاقطاعية

لهيهايتجمءبما،الانسانيةمنقظمةهوا!مانلان.الفنيالحلمقعم!ةثم"والكببرةالصغيرة"بشقيهاالوسطىالطبقاتوتمثل"الوسط"

يعيشكانسان-الاديباناي.وبيولوجيواجماعيتار!خميتراتمن.اليساريةالعمالاحزاب

وهو...ممينةزمنيةلفترةونجترىوانجماءبذار!خيجماعهو--اظروفهاضغطتحتاصرت-اجمعالعالمدون-مصرولكن

لان.ووجورءلانسانيتها!كورةاخصا!ص!ذهمنإتجردلا7دنبحينحتى.العاليةالطثقهابناءاحزابهااغلبيقودان(1)-الموضوعية

وكلاهماالافسمانيوعقلهالبشريجسدهعن.نجردهبمثابةمنهاتجرره.ألاقطاعبىللنظامفقرياعاموداقادتهكان(2)الشعبيبالحزبسيمما

المذيلتكوين5هذا..وألذهنيوالسيكلوجبمالعضويتكوبنهءنتعبيرإ!(3)"النبلاء"احديرأسهق!ان،المصرىالعمالحزباما

اىاواضحاب!و!اومن.الفنيالس!لمقعميةاثتاء!اسقفيررهـاـونوالاستعمار،جانبمن(لقصريرعاهااتي،السياسيةالفوضىهذء

)1(.ءا.!،عنا!اننعزلانسطعلاالاقتصاديرةالفوضى،بدورهاخلقت،المقابلالجانبفيالاجنيي

لانهم.وفةانيناادبائنامتالكثرين"دمغةءنالمعنىهذايتوهماوكثيرااحتجاجا،الفنفيالحيادية*تجاهاتوبرزت.والنفسيةو*جتماعية

كانتولو.ذاتيةعاطفةكلمنالتجرددانها"؟لموضوعية"يفتعريؤثرون.؟لفوضىهذهبشاعةعلى-لاواعيا-

،لاسعناالساذجالحبأوالساذجةالكراهيةث!ييعنونهاالتيالعواطفالحاصرةتارلخهقرةفيالعالمليس"59()صموسىسلامهيمقول

الي"الميل"هواخرتنئابالعواطفيقصدونولكن!3..بموافقتهموالثقافاتالحضاراتمنيحويوئسطفينجثىفاننا.استقرارفي

مباديءبلاالعالىمفيانسانيوجدلاانهرغم،اخرىدونمع!بنةمباديءوألاسىتقلال،الاشنعمارالوانمنيحويبل،الاجتماعيةوالاهداف

بما"والانسانوالكونالمحياةإضاقشكانايا-والفنان.فلسفةبلاايانعلىانسانيانسانكليحملها،والغربالشر!في،والرجعية

هناكيكونان؟مكنولا.ومجتهمه؟لانسانبشأنفلسمفةمنلهتكونأنوعلى.ويعينه،الفوضىهذهاوالاضطر(بهذامنمكلالهيتعرف

فانه،وعيبغراوبوء.يذلك.نموسواء،(3!ص)"فلسفةبلااديبيعرفانذلكبعدعليهثم.ءوالسيالحسنبينيميزحتى(يجتهد)

القضية.يالغيلا"عاىهدفهالىويجهـللوصولموقفهعننج!افعومعسكر.وهدفهجبفنه

المؤلفيولفهمااعظمهوما:(111ص)موسىسلامهتساءا!ولذلكبفعلبانالناساولىوالاديب.استطاعاذاذلكيصلانانسانكل

هبىما؟ارتزقكيف؟عاشكيف،حيلأ-لههو"واجاب؟الادبفي-."؟كثرويفهمحريرىهواذ،ذلك

ذهنه؟بهااثثانيالثقافةهيما؟اليهاانضمالتيالسياسيةالاحزاب،وعيبغبركانفمن،الخطرناقوسد!..-الكلماتبهذه-وهو

كفاحههومابل.لضررهاملخيرهسعى؟هلبمجتمعهعلاقته!هلأما."الجهل"سلاحيملكلا(صبح،ومش!تهموحي!لهمالناسعنيئعزل

"؟الحياةهذهفيببستانهاأحسى"السفاسف"هذهعنالفن"بعلوية"تشدوومن

و!و.الم؟لفالفهالذيالاولالمكتأبادرسالقاريءايها"يقولثمعدوا،الجديدالاءلجاهفيرأىومن.الوجدةضالتههيبل،كذلك

حملتهالتيالميرراتفيهيبينكتابايخرجصخمىبذلكطالبهبل.حيالهجطلى،لى،الشعبعنيبتعدلم،المستقبلفيوكيلالهالخاصةلمصلحته

غراوتعمارالاساوالاجتماعاوالسياسةفيمعيناسلوءايسلكانعلىعلىاطمانواوالذين.و؟لفشلللهزيمةوداعيا،مخربا،صفوثهفي

ذلك"،البالهدوءفيمسفرينوكادوا،مضىفيما((لتاردحيةحقوقهم)

.الادب!همفيمنهجه-رائعبشكل-تل-صهناس!مهدضوةان-الي،برالت،ادبهموتغر.والحلروالخوف،التوجسيكلهم،قدقينامسوا

للشىمب"الادب"العظيمكتابهفيامرفيلنااهداهافيالمنهحهذاالثعب)4(.اهدافضدنثميطاكفاحااعبح(،فنعة""وترفاكان"انفبعد

.(لجديدةالادبيةجألنافيبهلنستعبناننرلىادل!!ضالطمأشةاوالركوداوالاسننقرارظرولىوفي"

موقفنا"نعي"انهي،عافقناعلىالرجليلقبهاالتي(لاعباءواولالمتر!نمنانفسهم*دب!رزا.مرلفوإبمونالدوامعلىربمابل،واللذة

بروح-ئميز"عشوائية"فيهكزانسيرانمنبدلا،والفنالجاةفي،اشرفكرهوا.الساء!ةالاجتماعيةحالهموارتضوااستقرواالذين

؟لمنظم.(لجديالكفاحلروحلا،المغامرة49()ص"*نساليةونسوامستقرهمبللهوقئعوا

قالحينإبىالج!ال!لى!بئاءغاليةشهادة،موسىسلامهوقغولقد،المتمةلثاةترهارريالكبيرالهدفهي،أئنيلاستقرار"""لذة

بمجهودي!وسيتعير.(لمناخهدايتغيركيواكافحاعملاني"(25ص)

وتحررو\1)تورراو(الذينلجدد1الشبانهؤلاءرمجهودبل،وحديانا.يةالثرالطبقافتابناءعلىينقامرلىالدثقافةالتعليمكان(1)

."مصرفيالفكرلتطوروعملواالتقاليداستبدادمن.الوفد!2)

ثقبلة،مسئوب!ةانها.وثيقةهيمابددر،شهادةببستوهى.حليمغباس(3)

مجتمعئا.تطوبرعبءتتحملاربالقسحى!(ت)بحرفاسمهالىاشير)مصريكاتباشتهر(4)

)ثعببة(رواياتيكتبفهوالايا!هذهاما.زمناوالجنيةالرومانسية

الجد!هـ؟الادبمسئويةهيماأك!سستقبلعلىبحقده؟يشحنها\اولكنه،والمجتمعالسيالةفي

رحدثكم(-ابمضاتاولهذ"1لغطا،صير-بصعاط!نهرغم-السؤالن1،،الروأ!ةاللؤةا!أد!كركلقد.لمئرق1وغدهالمأهوللستقبلههته1وكر

-53ى-..صص!!فهىح!ص!صطهصؤلفاتاعظ!ا!ا11(!مظلمطريقفيساروان.بةألمحمعب
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القديمةالمثلالىالدمموةءلى،؟لرجع!نشاطهميقتصرلا،وهؤلاء.جريدهومالكلء.المفرطالعاطفيالحماسطريقةعلى-بالفعل

نريدكماالدراسةبقصهلامرقم!ا.منالمثلهذهيبعثونهمبلفحسبه.زمنيافرقايعدلم،والجديدالقديمبينالفرلىاناـقولولكنن

.)1(والتطبيقالاسشهواءبقص!دوانما-بمعنى0وسيكلوجياجتماعبمفر!-واولهاالمعانبماقربفيسهووانما

حقيق!ةوتبينو)،مجتمعهمررسواالذينهم،الجددفالادباء،واذنلفقفيدراستهعلىننكب(نيجببل،؟لقديمتراثنانمقتلااننا

الاطوارجانبالىالوقوف!ثرواثمومن،م!تناقضاتهبينالعميقالصراع،،والجديدبالقديم،والؤنالادبفيالعبرةليست"و.وحبوفهم

تاريخه.منالناميةالجديدةالتيموالاجتماعية(لانسانجبة،قيمتهالاديباوالفنانهذابقيمةالعبرةوانما

بدأوالانهم،جديدافهماالشعبكلمةفهموا،الضوءهذاوءلىوانشغاا!حنانفيالفكرةواياهفنتبادل.بهااليهونحم،الينايحم

الىيرفعوءانعليهميجبالذيالمجهولالجنديهو(لشعبانيحسون47ص"انسانيين

والنحتوالرسموالشعرالقصةميالذ!نيوالاهتمامالفننالمستوىواسلويهبافكارءيتشبثومن،الدراسةيستحق،القديمالفنان

انسانية"اوعبقريةمنفيهومااهدأفهويرسمواحياتهعنويكتبواتغتحااكثر-القدايمالفنان-الاولاقوالحق،"الاغفاليستحق"

.32()ص.القديمةألقيماغلالفييرسفالذيالجديدالفنانمن،وتقهـدمية

خلالمنالاترىلا،باهتةخاصةلضى-المفهومبهذا-والسعب،طائغتين:الحاضرالعربيالابفينجدانناينكرلاالغيوالواقع"

ويتنفسى،وينمويعيش،ملموسماديكيانهووانما،خاصةنظارةالعربادباءعنتختلف"كادولا.القديمةالقيمتلتزمالتبمتلكاحداهما

فييؤدبمرافحتمن"العضويالادبهو،لذلكالشعوبو(دب.الممتازةولخاصةوانه،ذهنيوترلىوشعةلذةالادبانمنالقدامى

معينةخ!مةالقدماو(ليدتوديكمامعينةخدمةالاجتمايالجسم...الخامةتانقاتاوواحساساتالخاصةبلغةيمتازانيجبواله

الذيالتسليةو4التزفأدبهوليساخروبمعنىالنث!ريللجنسعلىتمثلاو،إلريفيةالاقطاعيةالعقليةتمثلالطه"لفةهذءانشكولشى

هذ.معنىقهمناكماالبلاغةادبهولشىاي.عنهالاستغناءيمكن(تالاحظهوالذي.الماضيةالقرونمناليناالمنحصرةرواسبها؟لأقل

والنغمات(لنبراتتلكيباليلافهو.العربيةالبلاغةكتبفيالكلمةالادبيةعقيدتهاتناسقفينجدكمابمنعبهاالايماقصادقةالطائفةهذه

الاجمتماس،النشاطفيعضويةخدمةبهايؤريانيستطيعمابمقدارالاالطا!لفةهذهفي(لادباءجميعلان.الاخرىألاجتماعيةعقا"لدهامعهذء

(33ص)"هدفاوليستوسيلةهنافالنلاغةبالرجل،المرأةمساواةيكرهوىكما،(لادبفيالشعبيةاللغةيكرهون

كلااصبحا-الجديدالحيالادبفي-والهدفالوسيلةانوالحقنسميهانيمكنمايكرهونكما،والمدنيةالسشوريةالحقو!في

فصلاتحتمللاتجمع!ااتيالعضويةالوحدةلانالتجزئةيقبللأواحدايكنبونقيهالماضيالىم1الدوءلىيهفونوهم"الديمقراماالاسلوب"

عناصرها.بينحاسما.عنهويقراون

لم،الانسانيومحتواه،الادبيللعملالفئنالاطاربينوالعلاقةالوسطمنتنبعاليالعصريةالقيمطائفة،(لتانيةالطائفةهناكثم

الملف!،فيالبلانمةبان-هداهاعلى-الحكميمكنميكانيكيةعلاقةتعدفي(لشعبسواد(لىتنضموهي.العلميةوالقيمالمشي؟لصناعي

حيةكائنات-حقيقتهافيالفهية(لاعماللان.العكساو،المعنىدونن1و،بلغتهيكتب(نفيجب.للشعب،الادبي1،انهو!ولالادب

وانما.قبلمنهذاـالنحوغيرعلى،الاعمالهذءعنولم.شكاملةالحيياةفيحقهاجلمنيكافحالشعبلانمن!بهفيكفاحيايكون

الجديدالاديب"كانولذا.التجزئةهذهخلقت،لية2نظرةهناككانتولزلمحث.(لاجتماعيههـلمش!لاتلجميعرفهيالمرأةمشكلةوان.الكريمة

جديدةنطرةيجدنويحاول،الحياةيدرسالنيهو،العضوىالاديبمن-هذاتنتهيوهي.الكفاحبؤرةبالرجلمساواتها-كلونانيجب

.35()صى"ا!لوفةالنظرةمنواوورععاعمقلشنونهافياشتراكيا،نزغهفيانانجايكونانيجبالادبانالىالموقف

احشاءفيتنموانها،السماءمنهكذاتسق!لا،(لجديدةو؟لنظرةالمجتمعديموقراطيةعلىتنطويانيجبالدولةديمقراطيةوانبرنامجها

الولاسةوعملية،داخلهاالكامنالشناقضحميممنوتولد،المقديمةالنظرة(87،88مى)"واليبتوالمزرعةوالمصنع

الجديدةالنظرةلان،القديمةالنظرةلقوةالمؤقت،البقاءتفترض،هذه"الامالة"موسسلامهيحملهمالذينهم،هذهالاخيرةالطائفةابناء

والفكرالمجتمعصياغةتعببدانيمكنهاما،بعدالقوةمنتكن!سبلممنجنمسكونالذين"؟لشبانا"هؤلاءالظكيدوجهعلىبينهممنوليس

واحدة.مرة..جديدنحوعلى.الخلفيةبالقيم

بمحادبةسنواتبضعيضطلعان"مصرفيلادب1علىكأنوهكذا

الاسوارهذه،،لفكرحريةتعو!التيالاسبواروهدمالمظلمةالقرون

يلاهريكيفيالمهجرالعربىالشعر

قديم"لالرجلمضيعةكهـلماتننبت(نالمغهمءهلىافىبنايجدر)1(

السيد،لطفهـ!ااحمدالالتاذان-والجديدللقديمالخاطىءالمفهوآحسبدنيةدراسة

نشريكونانارىلا:يقول"5491ديسم!بر-لثورة1"مجلةف!كتبت

ل!منهاكئيراانذلك،دقيقفلحصوبعهـد،محدودنطاقفىالقديمةالخببقلم

العراءودواوين..شبابنااخلاقفيائرايتركاسغافمنيخلوديعبوثيسع

وأكر،اثرهاينماانلشبابنااحبلاوالتضلهيلبالكذبالمليئة

يساويلانهمحد1الوانحينعلى،الطنهانةإلاسماءرويالثمراءهؤلاء0لبنثيغرش5.3السعر

قروكه"عشرة
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ولكئ.)1((الاجتمايمهةقيمتهءنكشف)انالىالاماميةخطواتهفي!لىتحرض،الماضيةالمجتمعاتبل،الماجنةالحكوماتكانتالتي

الفنمعتوازنتاذاالامرماهاتصيبلا-قلتكما-القيمةهذهلاستبقا*اليهاتحتاجالرجعيةمنالمواناتؤيدلانهاوحمايتهاإشنبقائها

الىتقلىمبان،الجديدةيخطواته،العلميالنقدخطاولذا،الناجح"البناءينسىاندونيهدمانالاديبءلىيجباي،الاقطاعيةنظمها

بسؤالينالفنيالعمل.(93ص)

ابرازفيالانسانيالمحتوىمعالبنائيالشكلتنالسقمدىايالى+،فاذاذفسهاالمعركةارضتصنع،الجديدةمعركتهفيالفنانواسلحة

(لفنيأالعملقيمةلغ!ةهي-مثلا-لغتهتكون(نوجب،شعبيةمعركةي!نوضهوكان

العمل؟لهذاالانسانية(لقيمةماعالتر!بببفيتدخلهياذ،والمنهجالاسلوبتعين(للغةلان.المثسب

هذءعىللاجابة،مجديةغروسيلةالحاسمةالاحكامواصبحتإلبعنييتوهمكما"للتعبيروسيلة"وليست،الفنيللعملالعضوي

الطريتاصبحالذي،للنص"العلميالتشريع"هوتما،،الاسئلةاللغةانميثاقهمفييقولون-زالواوما-العربيةاللغةدعاةكان

كاشفة.منرةمرافقه،وعملهالفنانمعهيرافق..للناقدالجديدبر!علانيستطيعلاانهالمصريالفنانوجدواذا.التعبراداةهي

الانساندراسة"بانهلأدبيعرفلذيهو،الجديدوالناقدومقد!ته.ارادتهنحترمانفلناالاداةهذهبواسطةالا،بالناسافكارنا

وامراضهاقتصادهفيالالسانندرسانتعنىالعبادةوهذه.جملتهفي"ا!رفيع"الادبمستوىالىالشعب"نرفع"انيجباذئابل

(011ص)"المستقبليةواهدافهوالعاطفيةالذضميةواتجاهاتهوثقافتهو؟لفنان،ادأةاللغةبانالقلأللالاولالمهـبدأغلى،الجدرالادباءواجاب

الاقتصاديج!للا،والمرضالفقرعلليعرلىلاالذي"فالاديبواذن(حساساتهعن؟لتعبيرءلىالقادرةالاداةاصصتخدامفيالحقمطلقله

."الادبيجهلوانما،فحسباكثراداةالمصربةالشعبيةاللغةفبىانهـيجدونوقالوا.ومشاعره

للاد،بصهـدالذيهو،الانسانيةالمعارفبينالموضوعيوالترابطاستطردواثم.اهد؟فهمعنتعبيراواقدر،خلجاتهمنقلفيتوفيقا

فينحسهشهو،الوثهبئالترابطهذا.الفنيفىلعملالعلميتعريفه.العكسمنبدلا،بلغتهالشعبالى"ينزلون"بانهم

يمكنولا،ا!ةالعلوموبين،الواحدالعلماتجاهأت."تشابك"الدعوتينكملافيالخطمرىيتضح""والنزول"الارتفاع"هذاوفي

التصرلىيمكنلابل.علميمنهححسبالاالتمبكيةالعلاقةهذهفهمفي"حبمعنصر"انهاوهي.للغةالمجديدالفهمهذااغفلتالانهما-

وما.المهـنهجهذاعلىحصلنااذ((لادقائقهاوتفهم،العلاقةهذهعلىء!.الادبيللعملالمضويالتركيب

الا،ادبائنامن(لكيرونفيهايقعالتي،والتطبيقيةالنظريةالاخطاءمنان،بالناعنقيهانيصحلا،مصريبادبنقولوحين

،الاخرىالجوانببقيةعنمعزولاالحياةجوانباحديدرسونلانهمبنيانهوفي،متكاملاحياعضوياكائناالادبهذ؟يصبحانالمعقولغر

جميعا.ال!يأةجوانبتضمالتيوالروحيةالماديةبالرابطةوافيغرالى!يؤدي-مستحبلانهفوق-هذالان-الصينمنذراعالعضوي

علىيدلهملاالعفويمنهجهمفان،الر(بطةهذهعلىعثروالووحضينقولدمناما،الفنيالمملفيالامرنفسوكذا.الحيالكائنتشويه

الموضوعية.حقيقنهاتسشغنبمان،بالطبعيمكنولا،الحيجسمهفيهي،عضو""اللغةبانه

سلامهفي-سلفياهمالاشمةرأت،هذهالعفويةا!رةضوءوعلى.تو!اشقيقاكانولو،اخرجسمفيمطثلاخربعضوعنه

كراسيمتسنماالاقطاعكانانوقت،رلبرجوازيةمفكرا")2(موسىخطو(.نهفيا!ديرالغنانيرافقان،الجديدالناقداعباءومن

وتولي،الاقطاسةالنظمانهيارفورالعاملةللطبقةمفكرااصبحثم،الحكم.؟لفنيللعملالموضوعيةالنظرةإ-.ذهيلنتزمانهبمعنى.الجديدة

."لحكممقاليدالوطنيةالبرجوازيةالسلطاتاثبنى(لىاحدناينظركماالمكاتبادحبالىينظرون"الالاوروبيون

-تعزلكانتانهاهي،الالجليزيةالناثعهفيهوقعتالذيوالخلطمنعليهربلوماوموقعوطبقاتحدأئقمنيخنويمابكلالكامل

بعضها.عنلسلامهالفكري(لتطورمر(حلالناقدبنولكن.تشييدءعلىواثرفتصميمهوضعالذيالمهندسفلسفة

ناعو"ثوريامفكرا"سلامهفيلرات،قليلانفسهااجهدتافهاولويخرفيهذهاورخموههذه:ويقولوناللبنانتاحدىعنديقفونعندنا

الشعبيةالطبقاتمعتالفتحين،الصاعدة-الثورية-البرجوازية0(53)ص"موضعها

جانبالىصلابةفيوقضحين"ثوريامفكوا"وظل،الاقطاعتخطيمه!كفمليست.والفنانالناقدبينالعلاقةتوضحهناسلامهوكلمات

ضخسمةقلاعالىالبرجوازيةتحولتانبعد،الناميةالبازغةالطبقةأووجمعفييشتركأنانهما.الوليدالمجتمعفيمهمتهمابيمانحاسمةحواجز

،فاصبحتالتاريخيةعادتهاهيكماتجمدتثورتهااناي،التطوروجهفيايىعللاقةهي،فعلاقتهما،ولذا.الواحدة"النظرة"و،الواحد

توض!ح،لمجتمعناالعلميةوالدراسة)3(.صديقاكانتانبعدعدوا.!طورالحقيقية(بوظيفةبذلكوانجلتالبناء.اثناءالاخرىباليد

يسأللناقد1انايالاجتماعىالمنقدهوللادبالسطيمالنقد)1(السديدالنقدان:(ا!ص)"للشسبالادب"مؤلفقرروعندما

.(.مس)(135ص)"؟المجتمعفيالادبيالمملهداقيمةهىماهيما،لمالاديبفيمةعننسألانيجباي.*جتماعيالنقدهوللادب

قىس.م.عليهغلق،لندنمحطةعنداذيع،التايمزفيمقبر)2(للحركة،فعلردبمثابة،تقريرهكان،للانساليةاوللشرفخممته

(67،68ص)"الرجللعبةليستالمرأة"ء"الببوبابراز"انهمنللنقدفهمهافيتدرجتال!نيالقديمةالنقدية

والمحامين،والموظفينالشبانلاولمئكاكتبذلتوماكنتلقد")3(كانتوما.الحدهداعندوتوقفت"والمحاسنالعيوبابراز"الى

والنساء،المتهـفهمينالمصانعوعمال،والحلاقين،والاطبال!،والكنالسينابنحويةوالتركيبات،اللغويةاللفظاتالاوالمصاسنبالعيوبتعني

صدىيعيشونلاالذينالالثرافاولنكوجميع،العاملاتالجديراتالعملفيمحاسنهااوالاجمنماعية-العيوبالى/وماتشرولم.اليهاوما

سلصه،ينتجراكي،ويكدونيتعبوننما1و..بالبهـدلقوتهميكسبونولا.الاصيلهدفهعنزعمهمفيالادبيتحوللاحتى.؟لادبي

(58صل"خدمهيؤدوااوالنقدتدرج،(ليهاالعلميةنظراتناحسبالاديبمفاهيمتغرتولما
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.السذلبيالالجاههذاصاحبةهيوحدهاالغيبيةالمناهحليستولكنوبالتالبم.البرجوازيةالثورةمنموفوعيالابدكانانه،يسرفيلنا

لانها،خطورةاكثراخرىمناهجهناكوانما.الحديثادبنافي.الاقطاعلمتحطيممنامرتهامنبدلاكان

ميادئها.تقبيمفياسمهوتغتصب،بالعلمتتمسحدسلا،النعيدالمدىعلىمجتمعنايدرسالنيهو،النوريوالمفكر

العلم-يستخدمانهيقول-مثلا-"الفيزيقيإ)الطبيعيفالاتجاءاجمديولوجيا-انه.جميعايخسرهالاخى،واحدآنفيالجبهاتيعادي

باصرثمزوداالفنيالعمليخرجحتى-)2(المعاملمنتوايخرجكمااحداهامهادنةيفترض،المنظمغييا!التكنيكولكن،الجميععدو

والعقل.المنطقالىاقربويصبح،العلوممكتشفات.المحتومطريقهفيالتاريخيجريثم..الاخرىتموتخنى

ناونكنفي،هذهزولامدرسةنشأةفيالبحثمجالهناوليس؟"البعيدالمدىهذا"منادبا؟ناكأناين:والسقال

القرننرهايةعونالاتجاءهذانجاحفيوالهامالرئيسيالسببنذكرمعرىةاو،الكارلاسقطه"يبت"عنالبحثفيانفسهميكدونكانوا

العلميهة*نتصاراتوهوالا.العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالأضيالى،نظرهمفي،البعيدالمدىكانإ!وجريرالفرزددبين

منحينذ(كسائداكانماكيرتوالتي.البيولوجيامجالفيالحاسمةتحووانما،بالجاةتبشرلاولكنها،الصنعجميلةكفاناادبهمجاءولذا

سبيلءلى"الورائة"الىينظرونالناساصبحفقد.وتقاليدقيم."جميلة"جنلالزيةاجراسا

وجدزها"لقد"الطعيعيونالادر"ءورالهومنزولاوصاح.حادةنظرةالمثال......

...من،وصوحميس!معها،الحديتادبنافيلحزينهوالاجراس

ناوقرع.تفبرهيمكنلاحاسماعاملافيهاراىاذالوراث!ةيعنيوكانوا!بة!كونتفسوايجدلاالذي"الغيبي"ألادبصفحات

وج!فيمغلقاباباتغب،ادبهمفيبارراثة!اذاالمطبييينقصصالىيرتدلاافوخطورته.العفراءالكتببطونفي*والانسان

وتقدمه.الانسان..ولبةلاء
..بواسطةيفرزولكن.ا!اصرهمس!تنا-بالعل-يعالجله،!اضي

اببكاليكية""المدرسةروادوبينبينهمحاسمااختلافانجدلموهكذا.،آهـءر!فاتوا،!ز.وارتقلأقنا!مناعوائقكافة،،الغيبيمنهجه

كذلكولاحطنا.مصبرهتشكلالتيهيفقطالانسانظروفلانال!ائلةء..(..
من.النوعهذايبثهاالي(لقيممنوعيرها،للامبلاةو،والهروبيه

نعحايمللوحينةواكنابالسعوادلاتحالقتإلعرفمحللهدتتالا.حالمعيدأيضعالتيفنو!الحذوفلهـفةعنالامرحقيقةفيتعبر،اجتماعية)1(فضائلانهاوعلى،الاب

.ر.شحناتمنبداخلهاماتفرغان،ازا!اقلوبناتلبثلا،متخاذلةخنوعية

التي-بعدءمن-نيوتنوجاذبية))1((تدورجعلتهاالتيللارض..(

لثيوعه.الموفوعيةالاسعاتهي)2((معنىالدوراتلهذهاهـطتيحركهادمىالىويحيلنا،صلابتنايديبالادبهذ(0والعمللكعاح

.....-المبدع(لالسان.لانسانهوالحقيقيالقدر؟ننسوالقد،القدر

علىتعر!ان!ييعيدلا،ا+لجاهاتهذهلنذةالعلميوا!فسيراسراو-ارفرةا!اورصاراتههـعيومكليققزالذي-الخلاد

ظروفناومىنوضعوععةعنا!صممم،تلبلنالعلظرمنوتبالحقعقينفكرفنامالجديدأئحافىاماموالمثول.وحدهما.والانسانالحقيقةعألمالى،والمجهولالغيب

...وانما.اسودادبمنحزينةدقاتيعوزهلن،والانسانالحقيقة

بهااقصدوانما(المحليةارضنا)ءلىقاعرةبالطبعظروفناوليستم.وتفا؟لااقاوامفرحايتطلب

التاسعالقرنظروفعن-لالتاكدتختلفالتيالمعاصرعالمناظروف
...---حمس!.---م*-مهصى-

.(لا.لجاهاتهنهانتجتاتيعشر؟

آثاروفنونهمب!دابهميقتفونالذينالعربالادباءكان،كلهولهذا

)3(والرجعيةالتشا؟مدعاةمن"الفيزيقيية"او،الميكانيكيةالاتجاهات

وتطالبناتبعاتتحهـلناكانت،القديمةالغيبيةالاددلمنانإ")1(؟!وردرهدأدس

قيمكانتالاديانهذهفيرالاجتماعيةالاخلاقيةالقيمولكئ.برأجبات

نمارسصهلحيننكونانعلينافكان.الدني!اقيمتكئرلمإلاخرة

للعقوبةنتحرضولابالفردوسنستمتعحهتىونصومونصليالغضيلة

ايضايح!ملهـنا،الجديدالادبولكئ.اخرويةهنافالقيم.الموتلعدالادابدارمنشوراتمن

قيمهيفيعهوالاجتهماغيةالادنالقيمولكئ.براجب!ويطالبناتبعد

فخدمكيالفضيلةنمارسوانصالحيننكونانفهيجب.فقطالدنيالأ

كوكبنامئونجعلومعارفاخلاقابشخصيتناونرقىالبثريالمجتمع

.1(91ص)،والشرفوالخيرالسعادةفيهففردو!مندررصمدللدحمورالحديث،دبنافيجديدقضايا

التجرينية.الروايةعئلزولاتحبير2(ل

السرفيتى.الادبعندراستهفىليررميلوف!تعنير)1(

)2(*هولك!،*فا9**،!5هـس!.كاه!-!"كاحة*!78-*،النقاثىلرجاءالمصريةالثقساقةازمةفي

ا

سلمنااذامعناهاتفقدتكادالاقتصاديةالاجتماعيةالمساراةكلفة)3(ا

بالقدرالايمانلنهاية1لمئيتعنيالوراثهقيمةلانشيءكلءافهابالوراثةاصيحيالدقيلمحييوانسداشاعرافمانيلزار

عومدا،لناالمقدرموروثنانغيرلاننا.لغير.اننطئ1لمكئلااللىي
--

ونرتقى.احنالىنهـتغيراننا،يقولوبئالم!تفلأللينولكن،المتشلالمينايمان

-132ص"ضحتنايقويولن!عقو!ن!وويهلبنايعهلمناقياراوسطناكةنذا1ا---،---ص!-حى-
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العاملولغنه،الميكانيكي*تجاهرواديقولكما-"الوحيدالعامل"ليسدامتفما،الغيبيةالمناهحدعاةوبين-الاطلاقعلى-بينهمفرفىولا

،جديداقدرااوجديداالهاليسلانه"وحيداعاملا"ليس،الحاسمعندالاقتصاديةالظروف"والطبيعةعند"البيولوجيةالظروف"

الفروفبكافةنعترفولاننا.تغييرهاواحتمالهعلىللانسانلاقبل."قوةولاحولابدوذهايملكلا،للانسان"الجديدةالالهةهي،الميكانيكية

ىء!كانولذا.انكارهاصادقلعقليمكنلاالتيالاخرىالموضوعية)عاجز"الانساناليس؟واقدارهمالغيبيينآلهةوبينبينهمالفرقما

المختلفة.ىلومهافيالظروفهذهيدرسانالاديب؟الفريقينعندسوداكا)دنيا.اليست؟واولئكهؤلأءعند

كانانبعد"!لانسانيةالمرتبة"الىبهستسموكهذءودراسةتسعداخرىحياةتخيلوالانهم،(فضلالغيبياتدطةانالحق

بانالانسا.يةذاتهعلىيتعرفانيلزم"الانسان".فحسباديبا،الارضعلى"عيشتهوتسود"ويعرقيشقىبانلهفقالوا،الالسان

اولىوالفنان.يعيشهالذيالكونهذاوبينبينهاالعلاقةيكشف،حالايةعلى.الزرقاءالسماويةالقبلةتلكفيالجؤاءسيناللانه

(176ص)يقولكماالعظيموالكانب.باكتشاهـانسانيتهجميعاالبشر.امللديهمكان

ولكن،اديبابعضهاو،عالمابعضهاوفيلسوفا،بعضهيكونان"يمكن

."انساناالدوامعلىيكونانيجبمعظمهنفسهي،الحقيقةوبينبينهفالمسافة.حقيقيااملاليسولكنه

ببضظربل...للفراغيكتبلنالعربيةبلادنافيالانسانوالفتانباتفا؟لتفيضاعمالهمجاءتولهذ(.(لسينماشاشةوبينبينناالمسافة

(لتيالرياةوتلكالكونبهداعلاقتهمبخبوثق،للبشريكنبانالى.التشا؟مالوانابشععلىينطويالذلمني،الساذجالعبيط

الملاانسانية.النظماسرفياو،الخرافةغيبوبةفياما،وهميعيشونهاالتفا؟ل..الحقيقيالتفا؟لعننبحثانعليناكان،ايضاولهذا

ويزيد.الغصنيالتوسعسيزيد"،للحياةالفهميزيدحينوهو-..الجديدادبنافي..العلمي

117()ص"بهبقراوجودانزدادكانناا!جد(نطيبعةوندرك،مجتمعنانموسانيقتضيالنحوهذاعلىوالشفا؟ل

مراسينانجعليبانيطالبنالن-العربيةبلادنافي-*.سعانوالفنانمنالمستقبليالطورجانبالىنقف،ثماعم!قهفي-الكامنالصراع

لستعدماوفقوانما،الماضيةسةالالففيالتقاليدوفقالابخنماعية)1(فحسبحقيقةلا،ضرورةالتفا؟ليصبحوهنا.تار+يخه(طو(ر

.(6.؟ص)"القادمةسنةالالفنظممنلهوقول،الاثبفيالواقيةمنىيتضح،هذهالانطلاقنقطةومن

الذي،للاديبجديدوصعوهذا"(52ص)موسسلامهيقولوقعمارواية،*ديبدرليستالحياةقصة"(156ص)سلامه

معلممالانهوذ1.ائخ!وبقولويمدجوي!ملىيهرجخادمايعد3ذلككلوقعهيوانما.فقطخطوطاوومصادفاتحوادثمنله.

رسالة"لهئبيهو.وسشدوالالتجاباتاتيوالزجوعالاحسالاتهيماخرىبكلمةاي،نفسهفي

شكرىغاليالقاهرةهووانما،فحسبالواقعهوديسالواقعيالادباناي."تدقاها

ههه!هههه!هه55!5الفنانيقود،للواقعالعلميوالتشريح.ايضاللواقعالعلميةالنظرة

فهماالموضوعيةفهمالىويقوده.(لتفا؟لالى-بالضرورة-الصادفى

واحدمنهجفيجميعاالعالمادباء؟شتركومهما.ذاتيتهيلغىلا

مشقلين،متباينين،الابدالىسيظلونفانهم،والحيإةللادببهينظرون

من.العانيةالطنعةالعضويةاموناتهي،حاسمةمنيعةحدودوالاخرالواحدبينيفصل

تختلفانهاريبلاالتي)1(فنانلكلوالنفسيةوالاجتماعيةوالذصنية

وهذه.واخراديببيي-صغرةاوكبرةوبدرجةباخرىاوبطريقة-

الفن.وموض!وهية.0الفنانذاتيةهي

بجوهرالمحيطةوفالكلتسجيلهافيتقتصرلا،الفنفيالموضوعية

!سشث!!سمعإاا-/!.مص.بالعاملتعترف؟ئها...الفوتوغرافيالصدقعلى،الفنيالعمل

.بم.أكليهغر.!ص!لأ!ء!ء.السيكلوجيبالعاملوتعترف،(لطبيعيونبهيتباهىالذيالبيولوجي

لم*؟بر!فالذيالاقتصاديبالعاملوتعترف،النفسعلمعشاقبهيزهو؟لذي

هذاادةالوقتنغسفيتعترلىولكنها..الميكانيكونداخلهيتحصن

للشاعرةلرا!(ـلديوانانهوتاريخها.المجتمعاتتطورفي"الحاسم"العاملهوالاخيرالعامل

اليدوالتناالجمودادبهو،المتشح!لألمالادب،لمحهاف!1الادب")1(

إ*ودوازعر.الذيالادبوهو،المسهتنبلمنوالخوفد،المرأةوكراهةالتغروكراهة

هوالاشتراكيلادب1و.الطبقدبينوللتفاوتللاستحمارالمبرراتيجد

والممرضوالجهلالف!قرومكادحةبالمستقبلوالايمانوالتطورالتغيردب1

133()ص"والاستبدادالاسهتحمارومكافح!ة

الشهرهذاصدرتالدوامعدىستبقى،النفسمنتريعاتيالشخصيةان")1(

شمبيا!كلاهماكانولوحتى،واخركاتببينيميزالذيالطابع

176()ص
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كاجم!!يل!لم!9!ظ!!!د،!3!-دغنرنجربم!!!يج!-!ثبمخ!!خيجم!ي!ل!!ا.رفلا!كا!سع!!-!ج!تجز-.ا.أ!/++

*-ح!جم!"!ض"103+سلص!!رز!هع

؟!!ال!؟في1.،!-ا"الخالدةسعيدبورمعركةذكرىفي"

بعينكماوقلبيعينيادركتببابيمرعابراخيالاالايكنلم

حنينكلذكىقدألغائرجرحىشبابىقصفسوىشيئايكنلم

اباكفتذكرتعشقتقلوبوحكايات

..قلباكان،لأ-لتحياالحبمنبعمنرشفت

..حباكاننحيلهايدقريتيحنايافنيعزفتها-ولحون

اله!للصمتكانجميلهانغاماوالاهاتالليللتزيد

عتياجباراكانقديمهومواويل

الحياهتجاويففيسراكاننعيمهالولهىالحلوةدموععن

..ء-!ىثمحسمندعوناهالصدرنافروحبيب

ألرعوداصداءالمحمومجنبكفيتاإركااتيتثم...يكنلم

لوعودوبقايا-ببيتيوالحببالااحلاميصدحموكبا

تعودلنتوارتالثغرعلىوابتساماتزيتينجفسيفياججالقا

خيالىاسوأرهدمتعندهل
سعيدبور!ىالردىحكايات

وفدعينيحياليالموجهادرببحراغرقسظثم

شجونياصداءالظلمةفيأعشقصانابباليحبيالايخطريكنلم

حنينيفياتروىسؤالفيشفاهيالحرىوجنتكدفهـنت!

تحزقالعينكانتشيءاندفيترىيا

الالقللدنياالىثبعينيالجرحيبعثالطوالالامانيباعماقوعينانا..ساجليلنا

..الدكناءالظلمةهضل!خلفأوأنادمبىعاوكفكفت..تصرين؟ماذاترىيا

واشق...مضي..

لالثهدلاقفاناقلبييحر!دافقالهيباالاتكنلم

..-.حبييجتاحعاصفاشتاءالاتغنلم

البطولهاماصيصبانباءاكم!وإميكميتلاشى..يخبوا+لصداحللموكب..و.ضيت

الله!الليلفيألافافتعلىاشعلنا...
يسيرالصمتديالملبينيحملوجناز

والغضب-.-مانشارألنرمصميماالكيدلسميلدنياإلاهوإ!بيل"وناديتقتواطر؟ماذاترىيا

العرل!لامحاداغانيناواشراقإ!غبيلني..الهوىباعماقثاووانا

جبينيفيقديمجرحعلىوتهاويت

سنينيمرعلى-والعزموالاصرارللثورةيحمل

النعمانيالعزيزعبدالقاهرةكفي..وقبلتقبلتتم
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اأابح!بم!عهم-
د4لأؤ----،،شا+لأا؟لأ-كا؟؟-+طاس-+.،؟7+!نر!!اح!

--7ءدلا-أء7أ-مأ،."ودفي-ف11

-لايم--:!،1،-!-ئم؟ش-،ض!

.بد+.-،ا.+نم؟ت؟!---إ.+--لا-(---:+المح!همالمو!ص-5-مم-0

م-ء!.ا.ثهـ5-!!رء.-س!!؟لأ----ع04-+؟.

!،+-!!إش---دلى-م+ع!ولا-لبي!برهـصى

لاسرحصمحعع--س!صاأا!كصمذالفسهمالمثقفيناذهار-،الجدفيوالمجتمعالمثقفينقضيةشغلت

عصروحش،والعربوالروماناليونانحضارةفمنذ.العصوراقدم

اما..جمعاءوالانسانيةءبهوشوطنهل!ضايا،المثقفالأنساننفستوالىالثقافةقضيةلانزال،الحديثوالعصر،اوروبافيالنهضة

.والالمشبصارللطرولالوق!ة!هنا،بينبين-كلونانانلهايقددلمالض؟الانسانيةألطفرةهذهجاءتاينفمن.فصولا

،وتثقفواتعلموامنف!،الثلاثةبالنماذجحافل،العربيمجتمعناانيخالهواقععنالدائمالانساننزوعلعلهـا؟وقرارسكينةالىتنتهي

بهميعجبقد-ذواتهمخارجشيءعنلايسألونانانيونفرديونولكنهم:فننومحةالاسلحةهذءوكأنت،الانقاذباسلحةاليهوالعودة،مريضا

السبببلالو-يدكانتثقاوضهمان،يمههمماسرعانولكن-الغريبالاجنبيالثقافةولكن.ضماداومرةقنبلةمرة...قلماومرةسيفاكانتهرة

وافجيلنا.الحياةفيواملهتاريخهوءنالشسبمجموععنلعزلهمالمجتمعسفنيوجهونونجقادااساتئظللمجتمعاتتخلقكانت،عموما

درلى.مختلفةبيماتفيوتربىمدارسفيتثقف،سبقناالذيالجيلكانواحيانا،الواسعةالبحارفيالعائمةالجليدجبالتطمرهافلا

التقىفادا.بالعروبةومتظاهرةوعربيةوفرنسيةانكليزيةبرامجفيمندورليتخذواوالتوجبهالقيادةدورعنيتخلونوالنقاد*سلالذةهق!ء

التقافةفيهممابذرن!حصدوا،ادوامجهذهفيثرسو(ممناربعةاقلامهميبرونالكتابكانع!البشرية.علىمر.وقدالكارثةيزرخ

البلادهذهعلىمروفد.والنظرباتوالعلومالاراءشتيتمنالمختلفةالكتبمحافظواضحتالفكرفيهازدهرعهدجاءثم،بسيوهـالطغاة

لغتهاليستولغة،تأريخهاغيرتاريخاتعثلممفيهالناشئهكانتعهدمخلصةالاقلامواضحت-بامرهاألالالشهرلنزقة4السيوفلهذءقرابا

وتقف،فيماتعت!الذيلكالماءنتعرفممااكثربعيدعالمعنوتعرف.النقيالقلببدمتغمسمادامتكئلكومشنقبلها.وستبيقىلواقعها

.خذلداوأليسنأبلإ.ونالبطلكانبةالقدمينبكلتاالصلبةارضهءلىلايزال،الحضارةلبناءواصطراعه1لفكريقلقهاوجفيوهوويلانسان

و(كرومويلالزعيموكان.المعرياوالم!نبيوليسلامارتينالشاعروكانتردىالتيالهمجيةوهسةمنينقذهسوف،وحده-الفكربانثقةعلى

ولكننا،الفىاتعلىبالانعلاقلاذظدياننا.العمريناحدوليسدانتونالتيوالدرل..دولااضحىقبا!للعنعبارةكانالثييوالعالم.فيها

بالعالمتنتهيثمملالبدأاولبالوطنتبدأ،واعةمتحررةبثقافةنناديطريقنخذاليومضحت1،"الدولةانا":يقولمنايامفيكانت

للثقافةيكوناننريداننا.والتقدمالحركةعنلانقفان؟رادتاذاوالمجتمغالأش!انيةالحضارةتطورتمثلإلتيالجماعيةالفريةا+لجاهات

فؤداذاالطفلينفعوماذا،حليب!امعالطفليرضعهالذيالاممالحنان؟لاتجاهاتولكن،متناهـلرةدبابيسعلبةمثلالعالمكانلقد.البشري

منزجاجةمنهئواحدةكلتحملمرضعاتعشروجود،وحنانهاالاموشعوبلولمنماننلالراليهاجذبتقد،.المغناطيسقطعثورتمثكالتي

موجهةفيهالثقإفةكانتأنبالد،هذاعلىحينمرفقد؟المعقمالحليبالتاريخمرةفيولاول-الثانيةالعالميةالحرببعدشهدنااتوكان.وأمم

كما-احمربشريط(لعيضينمعصوبالشعبيكونانتريدفذةلصالحالى،شرقيةكتلةالىغرب!ةكتلةفمن.مئ!بية-كلتلات-ألبشري

الحديثكانوأذ(..نجومذيازرقبشريطتعصبهاناخزىفئةارادتبعدوالعالم.المتصارعتينالكنلتينهلالينعنبالحيادتنادياخرىكتل

العصائبسمبساسةن1ةلنااذأمغتأبينلسنافاننااغتيابايعدالامواتعنالتحياتابسالفيهايستطاعدرجةالى،معلومااضحىمجهولاكان؟ن

واالثقافي؟لعظرففيالمفرطونفلأ.فشلتقدالوانهامختلفعلىالتحيةءتخطىظلاوواشنطنموسكوبينصاروخجيبفيملفوفةالعطرة

،المسدودوالطربقالمحدود1!نجاهفيالمفرطونولا،المعقمةالثقافةالعربيةالثقافةاين..كلههذامننحنفأين.المسافةبعدرغمطريقها

الشعبامامالفرصاتاحةعلى،ينقادريومذاتيكونواانيمكنهم9لجديدمجتمعناواين،الجديداالعربيالمجتمعبناةالعربوالمثقفون

يفيدونهـوفارزينان.الحياةفيوتجربتهمثقافتهممنليستفيد؟التخصيصءلى

وطنهمووحدةالقوصيوؤءرهمامتهمبشخصيةيومنونالذينهماكطن.الحقةالحياةقهماداةانها.الحياةعنمنفصلاشيئاالثقاقةليست

البديدالعربيالمجتمعوخلقالمستعبدةالاجمزاءلتحرير،الاحرارونضالقديما،الاممالثقافةشغلتوقي.و؟لانسانال!ماديستوىوبدونها

.والسلاموالعدالةالرفاهيةرايةعليهلترفرف،اليهيطمحونالليموجهةوهيلعلها؟بينبينام؟حرةتكونام؟موجهةامحون.وحديثا

الفكرية"والمشكلال!المثقفون"حرةتكوناناما.الامدعديهطالىالنيالمحفوظبالطعامماكلوناشبه

هو،الحديث!العر.المجضمعتطوربهيوصفانمايمكنادنوانالجاهلفيلعلبل.والجهلتستويبذلكفهي،رقيبولاضابطبلا

ن1اذ.العربيةالقوميةمضمونوكامىنمووفقيتطورمجتمعانهالذيالمئقففيماليساستنجداذاولقومهايراذالوطنهالاخلاصمن

بقدر،فحسبالاستعماروطردالغزاةلردسلاحاليستالعري!القوميةليس،العنقاربطةمنمجموعةاقتئىالهلوكما،لغاتعد"(تقن

العريبةالامةلابناءوالرفاهبةالمعد(لمةوتحقيقللبناءمبدأ،ايضاماهبمفي،الواعيةالثقافةتولدهااقيألحماسةمنالحيالرصيدعندء

55



.حيتوحلاوهاكالبقرة،الم!تأخروالريفالمتطورةالمدنوحيث،رواسبهاالعربية!القوميةراينبسطانعليناكانواذا.اعلخليجالىالمحيطمن

ولكن.والتحكموالاستثمارالاستغلالجانبالىوالجهلوالمرضالفقروالقوميوالاجتماعيالسياسيوجودهحيثمن-مجتمعنامشكرتفي

جميعاالامراضهذه!انجةوتصديهـا،5291عامالعربيةالثورةقياموبناءوتوحيدهمالاستعمارمنالعربننحريرالفعالةالوسيلةوتكوين

فرط،خاصيبوج"منهاوالقومية،المثقفةالفئاتاماممرةلاولطرحقدالدراسةهذهمثلعليهتجريانيمكنالذيالاساسفان،اكعتيدعالمهم

برتطورتتصلخاطئةمفاهيممنبهاماعلقكافةومراجعةلمعالجةفسيحةبناءفيالمثقفيندورعنخاطفةبلمحةمسبوقايكونانيجبالتحليلية

بالقضاءيالةالكفالحكمواراة،والفلسفي،والقومي،(لسياسيفكرنا..الجديدالعالمهذا

تطوبمناحيعنماينعكسوفق،منهايشكوالتيمجتمعناامراضعلىتمفءاقيوالفريةالاجتماعيهمشكلأتناعندائماالمثقفونيتساعل

العربيةللققميةحيمضمونووفق،والفلسفيوالقوميالسياسيالفكرفازهم،تحديدءـ!فياختلفوااذاوهم.الجديدالعربيالمجتمعبناء

منوالمخ"صون،الشعب؟ليهيطمحجديدعربيمجتمعتحقيقيكفلكثيراوقليلفيهنايعنيناولا.معالجتهاطرقاقشاحفياختلفواقد

خاصة.بصورةمثقفيهمادام،معالجتهاارادواالتيالمشكلاتنعدد(نبعد-مقترحاتهمنعددان

السبباسي"الفكيرمشمكلات"اننارغم.لهاا!لولووضعتالمشكلتلكتعدادفيا(ساهمةعنلاغنى

مشكلسة:مشكلاتثلاث،فكرنامنالسياسيالقطاعفيلناتبرزالمشكلاتنبينوان،مجتمعناامراضنعددانيكفياذ،فيهانطيللن

اما.القوميا!لحادقضيةاوومشكلة،الحزبيةومشكلة،الديمقراطيةناسينغر،والفلسفي،والمقومي،؟لسياسي-فكرناتطوريطرحها؟لتي

والبرولنالاحزابفياتمثلالمدرسيمفهومهاعلىالقائمةالديمقراطيةبناءالمجتمعميوتؤثر،المناصرهذءبحسبهاتتبلورانيمكناتيالاداة

فشلها،فتفقد،المسؤولغيرالجمهوريةورئيسالمسؤولةوالوزارةذلك،العربيةللامةالقوميالوجدانفعلردةماتقتضي!حسب،الجديد

القيادةمرضمن،المخلاصالىلاسبيلانهالعربيواقعنااثبتانبعدوالجمهورية،91ع2عاممنذالعربيةمصرثورةلهتعملدررأتالذي

العملفرصالقيادةلهذهتيسراليالائظمةمنبالخدصالا،السياسيةالعربيوالمجتمعالعربيةالدولةنواة،5891عاممنذالمتحدةا"لعربية

الخلاصاستطاعتلما،السياسيةالقيادةمنالثورةمصرخلاصفلولا.افضلغدفي،الجديد

تكليرفيالمباشرةامكنلما،*ثنينمنالخلاصولولا.الاستعمارمنةوالفكر،السياسيةالقيادةمرض:ثلاثةالعربيمجتمعناامراضان

الشرقفيالمعروفةصورتهاعلىوالديمقر؟طية.الاشتراجميةنحوالشعبالقيادةكانتفقد.الاحتماعيالتطورومرض.القومية(لسيادةومرض

حتى،السياسيةالمعاناةمنقرنينبعدالااوروبافيتترسخ"العربي(لتيألثوريةبالانتفاضةالشعورعنبعهدة،العربيللمجتمعالسياسية

بتنظيممتمتعاالشعبكأن،واضحةومبادىءالسسعلىاستقرتاذا.القياديالتطوراوجهلخلاصةممثلةا!هاذلك،العربيةالامةتعيشهابدأت

واضحت.الس!باسيةواحزابهونقاباتهجمعيالهكافةيشمل،دتجبقالظلامعهودمنقروناربعةطيلةتكونتالتي،المجتمعفيارخاطىء

فئ!اكثرعلىطبققد*جتماعيو(لتمامبهين.المئةتقاربالتعليمنسبة+سننطيع،مصإلحهاعنودفاعها(لطبقيوجودهابحكموهي.الاخيرة

،الممتازةالمرتبةالىالصناعيلألقطاءفيوعلقدوالشعب.الشعب.الكبرىوحدتهمعالموبناءواستقلالهمالعربحريةعنالرفاعتتبنىان

بتوزيعسواء،الكبيرةالملكياتمشكلةحلتقدالزراعيالقطاعوفيالمجيدوتاريخهالشعبروحتفهمعنبعيدةكانتفقديةالفكرالقيادةاما

واسعنطا!ءلىالالةادخالاو،الفلاحينصغارعلىالفائضةالاراضبماثوق،الاجنبيةالثقافاتمبادىءمنالكميرنهلتلانها،القوميةوثقافته

واضحت.ممكنحداقصىالىفيهاا.لممالعددواختصارالحقولالى(لعصريةالمعارفتلكعليهترصرالقوميةللثقافةحياساسهناكيكون(ن

عنعبارة،الصريحة(لخيائةتعدولم.مقدسةفرةالوطنيةفكرةروحخنقعلىالسياسيةوالقيادةخمارالال!قىمرانوبعد.الغربية

-البرلمانقبةتحتاوالشارعفيالحزببهأيناديانيمكن-نظروجهةقوميفكركلقواموهما-العربيوالتاريخ(لعربيةاللغةفيالاصاله

نعمل(نالسخريةمنولعله.*ياممنيومفيعندناالحالكانكماالثقافةءدعيمنالكئيرينتنبتانالغربيةللثقافاتتيسر-متحرر

عليهاو(لسهرتنفيثطنسلموانجداالتقدميةالقوالينهذهبمثلنحنكالحشلاشى،فيهكانواوقتفيالف!يةالقيادةبزمامامسكواالذين

محبوسةالتطوردنانفيظلتالتي،الاجتماعيالفسادخميرةممثليالىبينمنسا،*سنةالراكدةالمياهجوانبعلىتنبتاقيوالطحالب

.ولكنللحريةمرادفةكونقدالديمقراطيةان.تزيداوثروناربعطيلةبالوجدانالانحرافارادوا،المثقفينمنفريق،العربية*مةظهراني

للجاهلى،العلمتحقيقدونستحولكاتاذااستعباداتغدوالحريةوزحفهوتاريخهشعبهمبئصالةايمانهملعدم،اليسارنحوالقومي

العادلوالقصاص،العر؟ءفيبات!نوالمسكن،الصغيرللفلاحو*رض،اليميننحوبالمجتمعينحرفوااناخرفريقارادكما.المقدسالبطولي

الىتدحكلوالتيللفئاتالسياسيوالموتص،وامتهوطنهحقفيللخلالنالمقوميالوجدانفعلردةتمثلكانتثالثةفئةتمزق؟لى-ذلكادىولو

وشعبه،الوطنارض،الاجنبيمنفيهاتبيع،الكبيرةالصفقات-عقد،المنحرفةالسياسيةالقيادةمحاربةبغرورةمئادية،العربيةللامة

(لقوميمجالهفيالشسبتطورتؤخرلااواعداءه،عليهاومن،بهليحارب.والوحدة(لتحررفيالعرببأمالوالايمان،الضالةالفكريةوالقيادة

والفدلالرخاءيسودهطلمواقامةالقوميةوحدتهتحقيقمنفتحرمهالمجتمعكان.والفكريألسياسيبشقيهالقيادةمرضجانبوالى

والامن.بسيادتهاخلااللذين،والمئهبيالماديبنوعيهالاستعمارمنيشكوالعربي

ظلفىوالاحزاب.الديرمقراطيةصنوفانها،الحزبيةمشكلةاماالمغزوفانالماديةبسيادتهيخلكاناذاالماديفالاستعمار.القومية

ظلفيولكنها.و؟لهدىللنونسرجةتغدوالصحيحة(لديمقراطببةمجتمعهوبناءالممزقشملهللمالقوميجهادهاسسىيقوض(لمنصكب

اليمينوانصار،والخيانة،للرجعيةاوكاراتغرو،المزيفةالديمقراطةمشكلاتناخلاصةفيهفتتمثل،الاجتماعيالتطورمرضاما.العتيد

،والاجرامبالخيانةالطافحالجوهدامثلفي،تستطيعولا.واليساروتناقض،الحكمعلىوتسلطهلمال1راسوسيطرةالاقطاعفيالاجتماعية

ح.الص!الهءلتعملانالقوميوفكرهالامتهامخلصةمثقفةفئةايةبكافةتعيشالقديمةالمجتمعاتحيث..بعضمعبعضهاالتطورمناحي
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الشعبفئاتكا!ةبينالتعاونطريقعن،جديدمجتمعوبناء،صاعدةالاستعمارومنالسياسيةالقيادةمن؟لتحررلفكرةحقامخلصينكنافاذا

العربية.؟لاشتراكيةلتحقيق،ديمقراطيباسلوبطريقعنامالنانحققانلانستطيعماننا،متحررعربيعالملاقامة

القومي"الفكرمشكلات"ا!صمذاتالديمقراطيةستبقىيومكلوفي،واليوم.الحزبية

العربيةالمولبيناتحاداووحدهلكل،والاخيرالاولالع!ر،المدرسي

اهمهاولكت.عديدةمشكلاتالقوميفكرنافينبحثونحنتعترضناول،الاحزابنجظليفالسماحبمبدأ(خذتقدكانتلو،مصرثورةوحتى

مبرراتومشكلة،العربيةللامةالقوميالتاريخمشكلةاعتقاديفيالعريبةوالوحدةالعربية.للقوميةالدعوةعبء.اكنافهاءلىتحملاليومكانت

الشعوبتو؟ريخمنالعريةالقويةوموقف،العربيةالبلادبيناكحدةالحزبي!العمليسمحانالمعقولغيرفمنولذلك.والخليحالمحيطبين

حولهايدوراخذومأالتجزئةومشكله.؟لمنطقةفيعاشتالتيالمنقرضةانوالى.العربيالتضامناوالاخطداو!إوحدةتعملدولهظلفي

اقامت!اغلىيشجعداخلهاتعيشمنفصلةلقومياتحدودالاعتبارهاا!كمويرقتم،الاستعمارومنالقيادةمرضمنالعربيالمجتمصيتحرر

فيوالتبعيةالشعوبيةانصاراوععنفيالحالهوكماالاستعمارو!ارستها!زبي!العمل،يبدوالسماحالعربه(لامة(رادةءنيعبرالذي

.السراىالامةحقفيخيانة،المذهبيالاسعماروانصارالرجعيةانصارقبلمن

المكانحدودضمنوتفاعلهمالعربامتدادهوالقوميالعربتاريخان.الساميةواهدافهاالقوميوتاريخها؟لعربية

المنطقةسكانبدأانمنذوالزمان،والخيجالمجطبينقاكان.والزمانوكنظام-كلهالشعبحولهايجتمعسليمةكفكرة،القوميوالالحاد

الارضكانتواذا.العربيةالامةتاريخويعيشونالعربيةاللغةيتكلمونايةبالحياةتمد،فأعلةوكروح،الدولهفيالسلطاتكافةعنهتتفرع

في،القديمالتاريخفيكانتقد،الخليجألىالمحيطمنالعربية!طا!اتكا!ةفيالجذيدالمجتمعلبناء،وكمبدأ،الوطنبقاعمنبقعة

منهاليساخرىشعوبدتها1تفاعللحركةمسرحا،منهااجز(ءبعضارممل،ار؟بالىار!المنالثعبفئاتكافةيضم،وكتجمع،البناء

(لحضارةمنهاليسمضوعةحضاراتفيوتمثلت،العربيالشعباربابومن،شيئالا!لكونألذينواالصظرالمالكينالىالكبارالمالكينومن

اتار!غرفعلىوضعتقدالحيبوجودهأالعربيةالامةفان،العربيةومن،الشركاتفيوالمساهمنالمعاملاصحابالىوالمهن؟لحرف

اببتةولغلأيهابتواريخهاالمنقرضةالشعوبهذهكلسير،القديم:ا!وريئرئيسالىمو؟طناصغرومن،الثقافةموجهيالىالمثقفين

!لمتانرور،يغرفهااويتبناهاآحديعدلمالتيالأجتماعيةوعاداتهاا!برسريالعملطريقفي!سرالطيبعيأبطريقانهيبدركلهذلكان

لأستعمارولكن.(لعربيةوالحياةالعربيةوالعاداتالعربيهاللغةمخلهاطريقان.تستوعبهاادتىالالفاظمنحقهاللمعانينعطيمادمنا،المثمر

مزوانبعداذ.العرجمباتاريخموف!وعفيالرأيهذانجبروانعارهامةعقدةسبيلفيوالجهاد.بفكرةهالايمانهو؟لقومي*تحاد

نا،قواءبكلحاول،لامرهاخضصهاثويلاتالىالعربيعالمناالاستعمار

فيوانصارههوفقال.المنطقةفيقديمةحضارات،القبورمنيبعث

هووقال.السوريةبالامةونادوااحياءلايزالونالفينيقيينانلبنان

،لةوولوجيفهابالإل!عاث!مروفعلتمسلطةفراعنهعلىبعممدلمصربيناوائكلدانيةفيامصبرلرةقياليلرارينثوإو

وإلمومييىمنوالعرربيرم!سهسيايخئطلأععالسوأبىسطوهامسينمهلعلفصا*دابدارمش!وراتمن

هذاانبتولقر.الامبراطورياتومقسسيوالفلالحين،.المصريينهـلابطال

لبنانبفينيقيةينادونخذوا1الذينالمثقفينبعض،الاستعماريالتوجيه

وهـضحت.3لهالعربيالمغربوبربرية،العرايوبابليةمصروفرعونيةثثمن

التيالسياسيةالحدودلتدممممنقرضةقومياتاجاء:هيالخطة

الىالداعيةالعربيةالقوميةمحاربةص،نبالى..*ستعماراقاكلها!.ل.05السمراءلورقالت

*صلالثرىآلىالممزىالعرليالعالمواعادةواحلائه*ستممارمكافحة.لق.3.نهم!طفولة.

.....لق.25لىانت

المنقرضةالقوياتلمشهـلةتعرضواالذينالقوميبنالعربالمثقفينومن-لقاشأمبا

ائععسزاههالأالرلحمهونيةيةومسهـلةليسسياسيالهدتناوئهافقدالناس!تعماريلتحدنهلم!طعهحمالغرضل.ق3؟.2قبانيذزارئدقصا

41أفي"مارس"اذارشهرخصاللاذقيةفيكانعنمعامرة.مرتين-مكنبةلكلرينة

لسسايروجكاناستعماريةدعوةبأنهاونعتهاللفرعونيةتعرضعندما

ضربتمصرولكن،العربيالمالمعنمصرلعزلالبريطاني.الاستعمار

العريباتاحواتهاصفالىوعادتالاستعمالارحولهااحكمهانذيالطو!الادادبدار

في،الثانيةالمرةوفي.العربيةءالقوميةمشعلحملفيللمساهمةا؟23ص.ب-يروت

ألاحتفلاذكرىفي،(لمافي"يوليو"كموز-22مساءالقاءالذيخطابه

فقال:.السابعالثورةبعيد

نرى.سليمارأيانراها..العربيةالقوميةنرىاننحناستظعنا
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الي،الالفصاليةالحرمماتفي"لعربيةالنوميةواكلا،العربيةالامةتلنالسوصلىانمنذانبري!نيالاشنعمارحاولىالتيالعربيةالقومية

دغم.قممعليهلتهوىرأسللاستممإهـواعوانهفيهيرتفعمكانكلمنانفسنامييبثانالاستعمارويحاول.عنهايبعدناانبلادنا

واعنصويةركلوةعلىلاتقومقكرةهي،الاساسميالعربيةالقوميةان.العربيةالامةمنجزءاولسنا،عربالسنااننانعتقدمايجملناالافكار

بينعاشمنهووالعربي.العربرأسفيوثقافةحفهدةانها.عرقيةالدعوةنرىانسنة-7ع-استمرتالتيالمحاولاتهذهرغماستطعنا

وا!فاعحيانهمبناعفيالمواطنينوشارك،والخليحالمحيطحديالتيالرعواتضمن،بيننايبثهاانالاستعمارحاولالتيا/لفوعونية

القوميةشخصيتهمتميزالتيالقيمتلك،بهاي؟منونالتيالقيمعنيحاول،زائفةمحاولةهيانما،العربيةالامةضمنيبثهاانحاول

المستقبل.عبرالممتدةوأمالهمومطامحهم،ومجنتممهموفكرهمويقضيجزءاجزءاعليهاالعرله*ليقضبمالامةيحطمانبهاالاستعمار

((إسد"لفكيرتمشكل)!نحناستطمنا.اخرىقومياتمحلهالتحلالعربيةوالقومبةالعربعلى

..-ونعلىنعربانناونعرفوشخصيتناتاريخنانمرفوانمك(ننانعرفان

مذهبلابتكاروالدراسةالنقاشمحاولهالىمثقفينامنكعيرذهبالطيعيمكانناالىونمودالعربيةالامةمنجزءاننادستورناونملنعروبتنا

فلسفتهللغربانلذلمكمدعين،العربيةالقوميةبمضموريلصقونهعربي-".فيهكناالذي

للعربلايكونفلماذا،ر"الخاصةفلسفتهللشرقوان،بهالخاصةحاولالتيالقومياتفيرايهالعربيالقوميالمفكراعلنفقروهكذا

المذاهبجاءتهل،نتسامملاننريدولكننا؟ايضابهمالخاصةفلسفتهمكالفينيقيةالمنطقةفيبيننايصئهاانالاستعمار

تطورطريقعنام،المعالمواضحةفلسفات!وضعطريقعنالمعاعرةتحطمعم:بقصدالفرعونيةبينهاومن،والكلدانيةوالحثيةوالاشورية

(لمجردةالافكارطريقعنكانتهل،اخروبمعنى؟الحديثةالحضارةوالقوميةلالمربوالقضا?لىجزءاجزءاعليهاوالقضاءالعربيةالامة

هيجل؟رأسهموعلىالغربفللأسفةيرىكماماديةامثلةفوقهاليسالتي.سيادتهتعنيرحدعلى،اخرىقومياتمحلهالتحلالعربية

يرىكما،التطورهذاومضاعفاتالأ!تاجوسائلتطورطريقعنام.الوحدةمبرراتموضوعالىيقودناهذاالمنحرفةالدكلواتوموضوع

تفكسرايانذلك؟وانجلزماركمسراسهموءلىالشيوعيينالفلاسفةوحدء.العربيالتاريخفيكامنةالوحدةمبرراتان.العربيةالبلادبين

سوف،عربيةفلسفةلايجاد،الاسئلةهذهعلىالاجابةقبلمماثليعقلفلا.المنطقةفيالمنقرضةوالشعوبالاممهذهتواريخفيوليس

لانزاللاننا.والاقتصاديوالمقوميالسياسيتطورنابواقعيصطدمعواملعلى،القداـمىالفاتحينمنفاتحخاضهابمعركةنس!ننشهدان

مملاللة.عستوياتالىبحاجة،فلسفيكاتجاه،عروبياموقفاننتخذكيلمخطنهكلفيالناصرعبدوالرئيس.مثلاعربيينبلدينبينالوحدظ

،كبيرةفكرةلتؤلفالفكرةجنرئياتبينترابطالى..داخليتفاكلالىالغزوطردفيهماتماللنين،جالوتوفيحطينبمعركةالايستشهد

.والخدودالمعالمواضحة،والقلوبوألاذهانالعيونفيما!للةدقيقةجيوفسبوصوليفعلانوحاشاهيستشهدلمانه.التناروغزوالاوروبي

الرأكطعادلىقسم:قسمينالىالمثوةبهذها،نالونينقسموي!دمنذمرةلاول"سايو"ايار26فيالشماليالاقلعماراضيالىامنحتب

العربيةوالامة،العربيةبالقوميةايمانهبدافعيحاول،النيةمخلعىمرةلاولالشماليوالاقليممصربينالانحادبذلكمحققةسنة00(3

علىليضفي،الجديدالتمن!بهذاالىيدمموان،العربيالعالمووحدة91ع9-5-22بتاريخالصادرالمددفيالاهراممحررقولحدعلى

تحردكرسالةالجديدةالدعوةمستلزماتكامل،العربيةالقوميةمفهوم،الحثيينضدرمسيسبمعاركيستشهدولم."الخامسةالصفحة"

الفرذمشنوىورفع،الوحدةاجلمنوالمذهبيالأديالانخمارمنالىالمنقرضةالقومياتهذهتواريخبامنتدادألاعترافمعناهذلكلان

منالمواطنموقفوتوضيح،المواطنينبينوالمساواةالعدالهوتطبيقمعاركالقديمةالمعاركنسمياناصلايجوزكيفاذ.الحديثناريخنا

وا،لكية،والسلطة،الحريةوقضية،المواطنمنوالدولة،الدولة،وغزوصراحانهاعلىنفسهالقديمالتاريخيؤرخهاكانوقتفيوحدة

يناقشفانهالاخرالفريقاما.جراوهلموالارث،،الفرديوالنشاط؟والتوجدالتحررالىالواميةالعربيةالقوميةفكرةهناكيكنولم

والهارهاالعربيةالقوميةدعوةبساطةتظهر،مغايرةزاويةمنالموضوعمبرراتومشكلة،المربيةللامةالقوميالتاريخفكرةملأتئيرههذا

.0بمن!بهالمتصارعالعالمزحاموسطوجودهاثباتعنالعاجزبمظهر!رةماتثيرءاما.المعربيةالبلادبين-التاويخضوءعلى-الوحدة

اعتبارهاليصح،النضجمندرجةعلىلي!ستالعربيةالقضيةوانبماحدثفياسوة،قوميوطنانشاءعواملمنحولهايدوروماالتجزئة

هذالايكنفبموقد.والابعادالسماتمحددة،والاسسالقواعدمتكاءلةلالعتر!خليجهاالىمحيطهامنالعربيةفالامة،8(91عامفلسطيننكبة

ومدى،قطرالىقطرمنالتقدم1فيالتفاوتمدىيظهربلبذلكالفريقلذلكنتيجةوهي.العربيةالرقعةضمنالاستعماراقامهاالتيبالتجزئة

لوبا!هاواستحالةالاقطارهذهلسكانالتاريخيةالجئوراخلافل!احددرقعةايةداخلالفئاتمنمئةتبلغهافسبةبايةلاتعترف

!والاخاءوالحربةالتقدمرسالةلتسطروحدةال!ربي(.لوطنلان.الاربعالجهاتحسبحدورها،الاستعمار

بالكي!اناتاسوةمن!بالىبرحاجةببستالعروبةانانيب!خيلالذي.الكيرالعربيالوطنمنكفردبخصهجزءلهعربيوكل،ف4لاقسمة

وانجاهها،العالمخريطةعليموقعهاتتبينانالىبحاجةهيبل.الاخرلىلأدليمنالمحبوبةالعناصرلجعلررنفيالانكليزمحاولاتتنجحولن

الدوبىالمجالفيالمهسكرينمن؟يمعوتعاملها،والاقتصاديالسياسيالشموبيةانصارمحاولاتتنجحلنوكذلك،اكثريةالبريطانيالكومنولث

مهمةحقبقةهذه.الماديكهانهاتلملانتسعىالعروبةان.كليهمااوولان.بالعروبةالعربيللعراقصلةكللقطعالعراقفيوالانحراف

موحدةدولهفيالكيانهذاجمعيتمانوالى،اليهاالالتفاتيجبعنالخروجارارواورمادامواعددهمتحصىانارادتاذ؟العروبة

عندروامه!ها.ل!بموقتةخطه.من!بلاخطةوضعينبغيافحاديةاوالحالىبوضعهالعراقسكانالىنسبتهماساسعلىتحصيهفلن،صفها

لالدا!هذاهددهاالىوصلتفاذا.القصيرهدفهاالىالعروبة.لصلالىلسبتهماساسعلىستحصيهمبل،الاستعماراقامهالذي

كمكرانلهايمكنهناكانهانقولاننستطيعولكننانتنبأاننستطعلموهكذا.الخليجالىالمحيطمن،متماسكةكوحدة،المربي(لعالمسكان
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(لعربيةالدولاعيننصبيضععربيةدولهايةقبلمن،المذ!بياوأرضهأمنتنبعمأدامت،المجديدهالمذاهباعتناقيوفيالفلسفةفي

الامرادىولوالعروبةجادةالىالشاردةالدولةاعادةواجب،الاخرىالتيبالزيتونةاشبهولكن،غرييةاوث!رقيةليست،ومجتمعهاوثقافها

.السلاحاسمتعمالالىمبررهاليسالشاملةالوحدةان.نارتمسسهلمولويضيءزيتهايكاد

ثحسأنرفعفيتنفقالعربيةللامةملكالعربيةالارضثروات-5.الفلسفيالمن!بمبرره.ليسالواحد؟لىلعربيوالعالم.الفلسفيالمن!ب

على،اوضاءهالاتساعدماالتيالملعربية(لدولبعضومساعدةشعوبهايكوىانلايعقلاذ.المذهبهدااختراعيسهللنالحوأدثواستبا!

الكيانفيهـلذوبانمرحلةتدنوريثما،الحدينتةالدولةتبعاتتحمل،ونتطورونتوحد،الاستعمارمننتحررءانقبل،عربيةفهـسفةعندنا

الكبير.العربيالبيئةهذهوسطالعربيةالفلسفةتنبتقدذلكعند،واحدنسقوفق

ا،مؤوليةوتوزعالاحزابتعددعلىالقلألمةالغربيةالديمقراظية-6عندعا،بغدادفييومذأتنبتتكما،الخالقةالحياةمقوماتبكلالعامرة

اوضماسنماظلفي،مسؤولغيرالرولةرئيسواعتباروالحكومةالبرلمانبينفنونكاف!ةمن(صعبالفلسفةان.والتقدملفكروالمالم!هنمعاستوى

الطرق؟محتماديفيغيالتيالامةقوىتفسد،المتنامرةخرةالمطالاجتماعيةالمضيءالعروبةوجهلمجلعربيادببلااليومحتىنزاللاونحن.الادب

والاعتماد.والحزم.العملفيفالسرعة.بتطورهاللتعجيل،الكفيلةدرجة(لىتصلفلسفةعندنايكونفهلالصافيقلبهاخلجاتعنويعبر

بتطو،-،اتباعهينبغياسلوب:مجالهفيكلالاخصائيينرايءلى.العروبةبفلسفةالمقمينالمثقفينلعل؟العرييةالقوميةفكلةفيهاتفلسف

يفسحولاالاحزابتعددعلىلايقومحكمنحوبلادنافيالحكمانظمةظنيفكل،وقصةوبحثشعرمنادبهمتجويدالىج"ورهميوجهـواان

العلمماثاعقىالىير"رفبل،(لامةمصلحهحسابعلىللمساوماتالمجال(لصالمحةالبيئةتحقيقفيكبيرحدالى-فعلواان-يساهمونانهم

والدنيا،الموسطة(لطبقةولدى،العربيالريففيوالرفاهيةولألصحة.العتيدالفلسفيالتفكيروبر(عم،الفلسفةبذوررحابهافيتنموارقي

.م!خراالثورةمصرميسيحدثوبماحدثبمااسوة،المدنسكانمنفييدوربالناتالقوميمجالهوفيالحديثالعربيالفكركان

،و؟لتى(لمتحررةالعربيةالدولبيناتحادلاقامة(بطاءدون(لاسر(ح-7وحدةواسبابعواملشرحفيالمساهمةحيثمنلا،مفرغةحلقة

تؤثر،معاهداتاوواتفا!بماتبقيودالمعسرينمنمعسرايمعلانرتنطتحققانيمكنالتيالوسيلةايجادحيثمنبل،متاريخ!ووحدةالعرب

العالمي.الصر(عزحمةفيوتطورهاالدرولهذءسيمعلىوتعطي،وهننطورالسيادةواالقيادةامراضوتعالج،العربيالعانموحدة

راقيام،قوةوالاوفرنشاطاألاكمرالمولةهياليبمممصران-8،المتنازعةوالحزبيةالمكرسيالديمقر؟طيةمفهومفيالحاسمالرأي

الدولمجموعةفي،كبرىكدوالة،بهتقومانعليهايتوجبالذيبالدوروافحبشكلوتثن،العربيالعالمتفكيكالىالراميةالمذ!بيةوالالجاهات

مصرفيهابماجميعاالعربيةالدولبهتعترفانمايجبوهذا.العربيةوالوحدةالتحررمعركةفيوالكبيرةمنهاالصغيرة،العربيةالدوردور

يؤخرالذيالسرطانهما،يمثمهاالذيوالاستعمارالمرائيلانكماوالمنصبيالغربعنالماديالحيادطريقتخطيطفيكبيرحدالىوتسهم

الواسع.او؟لضيقنطاقهعلىسواء،العربيةالدولبينالاتحادتحقيقالاستعمارومن،اسرائيلمنالعروبةموقفعلىوتدقق،ا"لشرقعن

بدونلاسرائيللازو(لانهكما،اسرائيلبوجودشاملةوحدظولاالفلسفةبذور،العربيالفكرتاريخفيمرةلاولوتضع،يساندطالني

ولا.وللذاتالشاملةا(لموحدةتصفيةفيالرئيسيمصربدورالاعترافالعربيللعقلوتتيب،العتيدالفلسفيالتفكيروبراعم،المنتظرةالعربية

.حيادبمونوحدةالعشرةالالسسان.الخالقةالذاتهذهمكنونعنويعبر،ذاتهيبدعان

علىالالهاخطارمنبالافلال،الاجتماعيةالحياةفنناقضاتتصفية-9عنتعبرلانزاد-5791عاموضعتانهارغم-يبمفيماسنوردهاالتي

منمظهران:والفنبالعلمالمزودةالجيوثروتقوية،العربيالمجتمعو.التطوروالسيادة(لقيادةفيامراضناوتعالجالاجهماعيوضثناحقيقة

كسياسةاحدهما..(لوحدةاو؟كنحادنحوتسعىعربيةلولةكلمظاهروفضع،والفسمفيوالقوميالسياسيتطورنامشكلاتميالرأيوتحسم

بينالفروقوتخعيضالاجتماعيةالعدالةبمبدأالاخذعلىقائمةداخليةوالفكرالواحدالمجتمععتبةعلى،لهاوالدعوةبهاالاخذحالىفيإلعروبة

خارجيةكشاسةوثانيهما..التصاعديةالغرائباباعتماد،الطبقات.:المنتطرةالفلسفةوبذور،الواحد

موضعفيوالندى،السيفموضعيفالسيفوضعمبدهعلى..نقومشاءتوما،المعسكرينبينالحيادعلىبقا؟هاالالاروحدهابهالعرو-ا

.الندىمعسكرمع(لعرؤبة.معسكراتالىالمعالمتوزعانالدوليةالسياسة

القائمةالحديثةالحضارةروحومنالحيةالشعوبتاريخمن-.1.العروبة

؟لمتعلقةوقوميتنا،والشعوبالاممخصائصومن،المذ!ببنكلاعلىمسكركلمعتتعاونانهابمعنى.سنببملاايجابي(لعروبةحياد-2

علىالحرصاومن.الابديالسمرائدهاالتيوالانسانية،بالانسانيةوالعروبة.ضدهمتحيزةالاخرالمعسكرنظرفيلافجعلهاالتيا/لحدودمي

.،الدولية؟لخلافاتاتونفي-وقضيةكشعب-بالعروبةالزح.نجنب.كلاهمااوالمعسكريناحدوليس،الحمودهذهتقدراقيهي

كبرى،دولةفيالمنناررلرةالعربية؟لاجزاءلجمعلايفترالذيالسعيومنالافضلالحياةنحوالبشريالسعيخلاصةالانسانية؟لثقافة-3

؟لباسم"لغدناباسمةصورةمعينمنهانقتبسصالحةوبيئاتومثلحوافزتتابعان،واجبهاومنوالمتحررةالمتطورةالعروبةوعلى.والاسمى

وصرحعروبتناصرح،العربيةالارضهذهعلىجميعاونشيد،"المرتجىالمريرالطاحنتصارعهماحالفيلانهما.المعسكرينلدىالعلمتطور

جالوتوعينوحطينالقادسيةمن،هـلهحاضرةو2الماضيةوامجادنابقائنا.؟لدمارلايطالهالمذيالبشريللفكرالامين(لمل!تكونسوف،المرتقب

سعيد.بورفيلصمود1معركةوحننى،وعمانالجزائرفياكحريرومعركة،والوحدةالتحررفيواهدافهاالعربيةالقوميةلفكرةالاخلأصى4-

.......المعسكريناحد؟حضانفيالارتما!عدمعلىتحرصعربيةدولةكلوهجب

الدس"المرسسر"العربيةالشخصيةعناصرجمعتأخرمعناهذلكلان.اـلمذهبيناحداو

القيادةميالمتمثلةالعروبةامراضميبحثنامن،ملألقدمضوءعلى.المادي؟لحيادفكرةعنبعدوكل.منسجمفنكاملحينطاقفيالمستقلة
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القوميالوجدانانحرافويمنع.خالصةعربيةبثقافةالجيلوتثقي!الاسنعماربهااخلالتيالقوميةوالسيادة،ادفكريرقىوالقيادلةالسياسية

الوحدةمعركةيخوضمنالىبصجةوكانوا.اليساراواليميننحوعناصروبيان.المتخلفالمضطرب2؟لأجتووعيواؤتطولى،انواعهبشتى

الامةمعركةويدخلالمبعثرةوالكياناتالتجزئةعلىصريحةحرباويعلنهاوالاتحاد،"والحزبية،اوريمقراطيةفي،ء3لسمصاسىفكرنامشكلات

مصرثورةفهـانت..الواحدوالمجتمعالمواحدةوالقيادةالواحدة،العربية*مةالقوميالتاريخفي،ان!وميف!شفاومشكلرت.القومي

مجندة،عمرهامنقليلةسنواتبعداضحتثورة،91ع2عامالعربيةالقديمةالحضاراتانصاروعدوان،ألعرليةدبلادةبينالوحدةواسباب

والحكم،والمجتمعالسياسةفيومضمونها،العربية-القوميةخ!ةفي.؟لعربيةالوحدةوفرةالعربيأوتار،غعلى-ءلاستعمأرمعبالحاون-

ائثلاقيهذاوكان.الجديدالعربيالمجتمعحياةفيالتطورروحوبعتاقامةوالانحرافالشعوبيةوانصارالاستعمارومحاولةالمجزئةوفضية

الغربيةوالقومية،اصالهالعروبةانعلىدليلا،وسوريامصربينلفلسفة،الفلسفيفكرناومثسكلات.ألعربيةالامةجسممنتقتطعاوطان

عالمفيالصجحوالثناءالحقةالحريةمخاضهيوالوحدة،رسالمةالعشرةالاسسواعتماد،العربيةالعوميةفلسعيمذهبوا!جادالعروبة

كانكما.الخليجالىالمحيطمنالعربعلىشمسهتشرقيجديد؟فيي،الواحدوالمجتمعوالمحريةألموحدةأفيأهدامناالىتوصلناكأداة

الثبههي،متحدةءرليةجمهورية،الاقليمينبينالتلافيهذامنردةعليهملالنطويبتحقيقو؟لمناداة..واالفلسصفةالفكرازهارفيهتنبت

قرونخمسةمنذاللالىءمنالخانيالعروبةعنقفيالمفردةباللؤلؤةوالتاريخالعربيةلالملغةشأنبرفعالعربيةللامنزالقوميالوجدانفعل

،با!طورتومنلانهارجصةليستمننحدةعربيةجمهورية.اكثراومن،"التاريخووحدةاللغةوحدة"نتحاررىبفيوالسير،العربي

نحو(لتطورسبيل!هاوتفسحالمجتمعفيالدفينةالقوىببعثوتؤمنعصارةميه،العربيةللقوميةمضمونانستخفهقاتلنايمكنكلهذلك

الجديد،المجتمعسيرخطوترسم،والتعاونيةوالديمقراطيةالاشراكيةالفكرواوالاقتصادوالمجتمعلسياسة2فيعليهيكونانينبغيوماتطورنا

الاحلافحيثاليميننحوينحر!فلاالصحيحالقوميطريقه!ط:يايبمايتلخص،القوميوالبناء

لحسوادضاينحرفولا.الاستعمارحم!ةفيوالانخراظؤالرجعية

معركةخوضعنوتأخيرهالاصيلالقوميوجدانهتعطيلنحو،اليسارباعلاءالقوميالوجداناحياءالىالهادفةالاساسيةالعناصرهذهان

عنومن!بي،سنلغربماديحيأد"ذلكفي!مارهاالشاملةالوحدةالمربيةالشخص!ءلىوالمحافظة.القوميوآلتاريخالعربيةاللغةشان

الحياةور،أصه3المعالمامعوائعطاءالاخذنافن!تغلقاندون"الشرقوالمذاهبالالحراميةوالدطداتالحضاراتعدوانجراءمنتتجزأهلا

مئثة.حرةوطواءقيسيمحسعنيصدربماالعربيو؟لفكرالعربيةورسم.الالتعماربطرد؟لعربيةألامةليادةوتحديئ.عليهاالعادية

وأهدافهاوحاجاتهاالامةروحعنالمعبرةالسياسيةللقيادةالطريق

لصنرعليحمصحريمة،دلمجنمعموجهةالفكرقيالمدقيادةتكونلانالفرصواتاحة.المثلى

كمملسلة-ومستقبلناوحاضرناماضيناواقعمنالفكريبنياننااشادةعلى

وتكافؤالعدالةدوحوفق؟لطبناتبينالفروقيوتقليل.لمهاانفصاملا

والاسلوبالنزعةتقمميمجتمعلخلقالاشتراكيةالمناهجواشاعة.الفرص

دشرذتطور.وخطالقائمةالهزيلةالكياناتومحوالتجزئةعموانومحاربة

والتجربةالواحرنةوالقيادةالثماملة(لوحدةنحوالعرببمالمجتمع

درداررانمن"العربيةالقومية"نقولعندماعنهمانعبركنهذلك..الكبرىالاجتماعية

لتعطيلهذامحاولةوكل.الخليحألىالمحيطمنمض.؟-صعربيكلعقيدة

مضمونصبنلاو.التجزئةالىالوحدةمعركةعنبالأنحراثسواءالنهح

الصبورعبدصلاحدلملأدنفيالنلر،الصريحولمونه،المضموبئهذ؟عنتخرجهبصبنهة"ف(العربيةالقومية

كافةيرسواانالعربعلىينبغي(نتيادنضاديةا:عركةطبيعةتأباهلمما

العشمىلسليمانعربيةقصائدديجد،الشامدةالوحدةمعركةوخوض،ألاشنعمارمندتحررهم،جهودهم

عنالتعبيرفيسبيله-الخليجالىالمحيطمن-الواحدالمعربيالمجتمع

حجازيالمعطيعبدا/حمدقلببلامدينة.وحدهالدافيواقعهيفرضهاوري(لا*جنمايالوضعواتخاذه،الذات

الخطيبيوسفعلألدون((الجديدالعرديرالم!ض!عالمتنه!بندوفر))

عديدةبادكأريؤمنون،91ع2عاما!عربيةمصرثورةقبلالعربكان

انما،ينقصهمكائالذيولكن.العربيةالقوميةومضمونكلهاتتفق"تكاد

الادابدارمنالى4بحاجكانوا.والناسالحياةدتءا9!ه!ألا!كارهذهتنفيذبدءهو

الرخيصة.الحزبيةمعونعنكشفوالكاذبالديمقراطةستاريمزق

4123ص.ب-بروتداخلواءوانهالاستعمارعلىصريحةحربايمئمنإ4منالىبحاجةوكانوا

3سانواو.العربيةوالامةا.ل!ربيةألتومهبئسيا:بخيهؤكد،وخارجهاالبلاد

و.لوجه،الفسادفيالاشتمرارعىجماس!يةألس.انقبيادة،ووفمنالىبحاجة

الاعيلالعرلكبتاديرخنابعتالىالمؤديهالمطريقفيالفكرقيالقيادة
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مهـ?!عع!?ء**ء*ءبرم!*ء*س!حعمسععحم*ء"ووءحعهءسسعععععععيعععهـحيعععععه"***"-نل

-:--:--هـأ!"77دخج-"،+"-ء*-+م..7.لأوبرور

مغ.،-+.م"!ثي!!!ط+

الماردختي،المتوانيالعملاقخلىامطعارلاالحطابكؤؤوسشيء

الارضطين،يجبل،يخلقوالثار،ينخيللثارالنسابفيالدوحةكسقو!

ادم؟عينيامنيةشظايا3،زالكالزلزال

العالمالمخذولومصير،كالخريهالاطفالنواحمعلاو

البغض،او-الحببسياطصبيهوميتكصبىقلبيفييربضت!رمن*

يستعمر!،،.يحطملمتد،(".اوطازى:تتهاوى،تمكى...-ولذرثلنى-؟-

يماله،،يكعر!ولى،ا!ارجرر!ىلعمولاعصابىيممد-،يممو؟

-القدطىالافيونماتالخابيالصدرالىوتضم"الطينفوقا

نشالتمعبيح-ماسرلمةكيف،ترلفجربعضن..فحباجم!ربالصمبحعطيوتتفوه.أ

أ-

النهر:القممفيفليهدرحمرورداتوبقا؟سعش..

والابراخو-الدملون

حعطماالابراجلتصرذااتنبنااميكذلضزرازمافيرالقمحيعميهماعاعادد

هبامنثوراوسهلااوديجورفي-الافراحواتغريهعادتما

ألخهانفمهلالولدالنورلاوحهراتورةيل
..!.....يماحوالار

كفنبلاالناسويموتموتاناتبعتياكفا!االبيدر.صمت

وطن؟وبلا
،-الجذراالاعراشا!بىمد-يتتحجرزنودلالحقفي؟

الصم!فيالعسمةقلبفي

..."،الجمرأصبئيالدمعنجف؟ كالموت،الجيمهدكر
قطر!وألساعدالغافلالزندفي،لازرعرورقزهرلا؟

ا!نحبمحسن

؟

!؟-

سدصى!ثدك!دادهكليص،مهدي*!هكثيكلهههه!تسشي*كلس!هيمهه!!ثجهي**يرء***بر******بربر*بر*ه!***ءبر?
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رز-كأ!ء-!---خ%-"-!"خ+.ءا-.ل!ستل!ظ-تي-ء،!**قيبش.قي2ير"زر؟ء+ظ+-ي!لأ

ع-؟!-ترفيقي"؟قين-لإزربنء!؟؟لاحضقبرع؟قي!شلآب؟+بزل!-*-"!ثريزل!غ!ش"-بنن!قي!

6-!!+فيلأؤبيىئج؟،ءت-!؟ل!د!بم-حمحر-حححجججمحم-*-،هـ*-*-*!،.*--.*-،حص،!ى!ى***ص-،**!صحمه*-،حى،

.+-?-+يز!!:-"في!-تنقي!"!-!،بم!رزش؟*نج!ؤ-بر؟-قيخقي!-ير-في-.ظ!?ش*!خ

بخون!ير!قي،!-لإبرخ-قي-3-..-لا-إ!خ؟!؟جش-؟!!"!ء"!+

!3"بزب-ؤبزع؟؟بى؟بر!3ءد-خ-!ءسس-----"!*جءفي3"ء؟+في!ننشى!فىش--ف!محر!يماممس.!،
؟-3-؟برزر--ء-ط.تش!كاء-.لأ-ءعشسيي؟لأشسررذيز3قيئرلإير.ص-كأل!

روخ!-ظ3!!ظ-لإ.؟!-*يزتقيلىيرإلا.لا!!بء!-ث"لأ7لا-،--!ط-ءلإ!.

*ص!ترير؟ء؟ب.-هـ---،لىلأ.ب!زر"عط.---.ا-بر.ب-)كأ-

2ينء-ك!بر-ش:-3ة+صس--*حح!ا!،--،2----"-لأ-.3ح-د-كأ!رر+!*ءيمورحصر"

-3!!يزبب.+-3تمبرب-!في!في+-؟كا-.-."..-؟:+.:ف6رزت؟غ؟!

حشقيكأ؟-بءت*بقي36؟يرورءلأنج-3ءب-ء-ء--"-تر"!:خ.؟!،لأ!خ،-في3

؟-"؟ء5ب-ج".!!!ءلأ-،و-ع؟+"-؟س؟""!وركأ"لإض--ى!كيننريه!ير!33

فيأ--ظ!ب!!!-لأ!-)؟!!لاإ،ء-،!فينر!--!آتئرتيل!*ل!لا.

خ!!3لاة-جرز؟خخ-،!-،خ!!ذبهعشءترل!؟!!+ببر"في"ن""

سج!حر!-سبم:ب!-9،د.-.أ+--.-ء.،ء"!ط"د-رز

كاء-ط!لم!:-ج"؟!-ير-:!غفيع!؟يرب"-ءلا؟!"-*!ني---خرز."د--ء

؟؟بم-حمش!؟زركاج3*--*؟خخغببرلا-،3*لأ!-!-لا.-3بر-*،لابخ%!!خ

حك!،؟ب؟خ*.-3!-قي!؟ةءظسء--؟-في!كأ،و"-!!""كا-ل!-.شقي؟!لاإظ--!ر---
رز!+حملاث!!-+ضحخ5ير-!طبغيم"بنط.-خع!-،*ا:!-؟"*يزخخ.ش+

-ترح!بملإ!-؟:،دلإ.!جنر-؟تج"؟"بر..!!3-قيؤ!فيلأظب"ةش!:سشتر!-=!!رهـا

"-م*-!-ذدث-،!ش"كأشتر-"؟01!؟ظ.ث3إقيء-3لاس،-ظ؟5ختر-.-

!؟-كأ؟رز-ص3خمو!!ى!!7يمنر؟حلأقيبزرس-لايخ"!-بظ3وو.لافي+يزل!!ج3س+ش!فيش-ححس-

!-في!؟"!!؟ء!3خ-فيل!-ح!قيتب-!!+قي-ش*-يخ-------------------ح!----حححر-!ر!حى--ع!-----م---!سحح!---------
زرخمعئر"!؟!؟؟!بمس-؟في،؟!*بنبزش؟جمدبم!:!اخ-ل!شخ-زءتي-"-؟ء"2فيلافي؟لا

*!يمير؟.."+!!؟-:!!دسط؟:ض.ل!!!!!قيذدني3!ظقيقى!،بمبظءإ!"!ظء"ظ؟خى!:زر

%لساخرةوصلتهروديهووكان.الغد.اءطعامنتناولكأ.الطريبدمهخموسة3القلمبهاامسكالتيانامليمازالت

.الرفاقشملاجتمعدسمل!ادشهكانالتىالطيبةإلارضعلى،الاصيلعندسالالذيدمه

موريىخط،الظهيرةتلكص!يشصخريه!تهموضوع!انوبينمنابداتفلتالايريدكآؤ"بهاويتشبث،يحتضنها

رفاقناتسللدونليحولالعدوا!امهادذي،المكهرب-:ذراغي"

التونسي.الترابالىالممزقةحواشيهوتجمع،المفتوحجرحهتسديديكانت

"لقدمسرحيةبلهجةفقللوصلتهقدورواسعتهل..."حياتولكن،الموتعنهتصدان،ولاسببل"،وتحاول

منالكبارثيرانهمارؤوسمافيبكلباريساستنجدتفأحس!،بطيئةحارةالمرتعشةاناملكأبينمن!تتسربكانت

غبقوياتفا((الماد.خةمافيكلوعصرت،ونز!وسكرهـف.ءالجزائرامنابترابالابدالىلتختلط،تسيلوهي،بها

موريسر9خطلهافكان،أل!اههمو!طمنا!س!فيب!متهماتوزغانالحالمتانالسوداوانعيناهوكانت....

امامهللشمطاءوقفتالعظيمالخطخققوعندطكالكلبقدهيهعندالمنطرحرشاشهوعلىعليالاسيانة

يعدلم.الامرانتهىلقدةالاطمئنانبمرحةراحتيها.رفركملاحم،بصمتلىترويالبسمةهذهوظلت.الوفي

ولم...يخرجبىاان...القانونعلىرجينالخلبا.كانعلىىوجمد،عينيهفيالجذوةانطفأتانالى،بطولته

العدالة.قبضةمنيفلتواانادعصاةبامكانيعد.ال!ثهيددمهانامدط

القريبالنصرنخب،سلفايشربونالعظامقوادهاوكادوأحد،ياعزيزي،المشتركصديقنا،قدورماتلقد

ح!رب"لانتهاءالتهانيويستسبادلون،المزركثةدقبعاتهم.،"نالسوربو"جامعةفي4نكوزكنلالذلايال!ثالوثاركان

علىألثانيكااليومصباحاستفاقواانلولا..."التهدررةانت.فيهالفجيعةلوعةنتقاسمان،واناانت.،لناوقدر

ومزق،العجيبالخطىمهابةاخترقفلقد،صاعقةمفا!أةلتحمل،اللهارضفيتضربانالقيادةلكارادتالذي

-لاتضوا-الجزائرتيرانمنقطيعالغاليةحرمتهكلعيونوتفتح،أهازوالامنزاويةكلألىللجزازتكلمة

الخيالنصرفرصةفرنساعلىفأضاع،الحقيقيةالثيرانعدوهاومخازي،البطوليكفاحهااماثيلعلى،حرشعب

،جبمارجهدبعد،الكبارالعسكريونثيرانهالهاهيأهامنخطواتبعدعلىهناأجثمالذيوانا،الجبان

"...طوالوالجدالسهرمنوليال.قمدورمثوبد

السوداءلحعتهيداعب،وراحقليلالحدوروتو!ف...تمردتزيتونشجرةتحت،خندفيقبالةبحيسترانه

التىالضحكنوبةتنتهىريثماورصطنعةببلاهةالمدببةل!اوليدةلتحضنللالهماتنحنقلموالزمنالهرمعلى

اللحظةتلكفيبهمر،الجبهةساعيولخن،بالرفمافتءصفتترمزانماكأنهامتحديةقويةبرأسهاتشممخبدأت،فتية-

يد!تحتى،بالوحلاطرأفهاتهتلطخرسالة4يدربينوالقىل!ءبيمكنما.قدبكلالنتمستواجهالتيئرالجزلامناالى

من،اليهطريقهافي،مالاقتهبكللصاحبهاتشيانماكأنهاالثقة،لم"وافماعيلالصمودطاقاتمناعصابهفييدخران

.آلترحالوشعث،الضمياععناء.بالذات

وما،متعجلايفضهالةالرسلعاىقدورومال...بكيستبدحينكعادتكبحنقصدتيكتضغطاتخيلك

"ببداحتىالاولىسطورهاتحتضنانعيناهكادت.وجهيفيتزعقانمحاولا،الضيق

تتراخى.القويةواطرافه،تربدالباسمةوملامحه،يتغضن؟يموتانلهسمحتموكيف؟قدور،تهوكيف-

!نذ"رةولاول.فجأةيبكييروز"وهمالرفاقوتسمرنتماءبل.يموتانلهنسمحلم-ياصاحبي-نحن.

بقبضتهالرسالىيعصروهو،ينسحبلهوعجبوا،عرفوهبالنخوةتلهب،الابىالتشوفمناسطورةيكونأنهو

وعصبية:بانفعالويردد.جزائريةنفسركلوالفداء
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علىوتشنزل،بالنصرنلجزائرتدعوراكعةفظات،ث!)!ه!!انذال!ن،لهميى-

بازرراءال!يهمتلفتت،صلاتهاأنهتاذأ!ى!!ةالىأعدالها.لةألرلتسروممرفش،...

صورثلاثالىقائدهملأشارثيدون-لار!داو-()خهمسندأإلقريةفيتركهالذيالاصغراخي"منكانت..

:الميدانلباسيرتدون-تلاتةلشبان،الجدارفيفمعبدأن،اًلعودالطريالسندفاستطاع،فزالعبلا"،،

؟هـؤلاءص-ص-الامومةصاصعءاسيهايخف!!وان،الرعأيةإىا-جض،قى:الزرساص

أرخافي.مإلى-فكان،الرزأئرأرضلىصننلاتبقاعفيخرها؟صثرتأضيأ

؟الان.حد-مينو-ءاىوثالثة،ووررانفيواشرند.،!ضت:وتفيتةزلبها

الجزاًنر.أرضمنان،لإهـ-لوص!-خماربور،-بى،ر-خظ(حلم،ا)ورشدامحريا)إسندإاول!ن.ة..ألحدود

رالضبر؟ا،ر!مأريئولكن..يحاربوزخاأ،كلممرور-هـناررخوحفحرمةإحميان،!حأ!هءأىل"ينحإنم

يفونا"لث،ردلحداء.ىواخر،-ىورأأفيحدو--.زرالالاز-غدر

.وء-أنيعيدوأ(نالمظلاتلجض:در؟قالجدإدالعاماولف!ب

؟إلأشه!اءأيضابهموزوكأهـين-،فطوقتها"......."قرررزءالا*"خهمر."فيؤزحفت

قدمهـمد!،ألفبل،مئهنجلى*عتنسرةانهمهـووددت-صلةفيالعزلاءالامنةر"القرجنباتفيزبا!جمتهاورتواط

لىاجزأئر.فداءجميعاأهدافامنهدفا،العجوزامه...أمهوكانت،تمديت-ة

فجروها،التحديثرهذاصوألأواعصاب.نتحملولم....الحملةهذه

الدار،فسحهفيالعتيقةألخثتشحرةأ"ى،الخا.رجألى،00.0..-،
وهى.ممهمحمسه،المجرعند!هاغرشا:؟ا!تحى،م

يعذبولهسما،وظلوا،الاغصاناحدفي!رهانشمنوءتموها.---يم----------ص-----ش---

اذافتحتحتى،اياكلاالتحديببسمةتعذيبهمتقابلو!كب

الجليلالوجهعلىفتحتها،سعة1الو.:..

.بالدممجبولاالوقورلابيضالشعراعسهاتمهنفلصمباح!ولمعممساؤ!تونلمحرصر

.،لاتجط،"1

فلقد،النهارذلكفيالحهاة-صيإةوحدهاأمهتكنوابم

قدمنز"نلاكاثينأكعرهمخوعندأ.فتىضسحابهم،ورا،المماافرانلطفلاتحآثقضةفأ!أك!ى-**

بعضألىحاملا،القريبةإ"الغاالى،ساضاتقبيلأط.قأصص..م

.ومالزادمنافقيرةا4الؤريرلهمكلعته2ص.اصنهالكدأء-ءص!رح"اعتلاائدراسويى

ا!"3تا-وز،"فانضور-لرنلاجكزكأ:كاادررر+إارحأاورافضقدز"أيهفتمم..لمنبةإلمحلل!يأها3-

لاعراساشعدادأالراحةبعفىالىدوا9وز،لمخاطرا.مخئحىادب!ف1،لسوببىضا!هبهاذت

ءا-الساخرةتعاجقاتهالىاحىارواتا*إشتاقت،أمداءا

اهـىالبسهةتعدودم،اشدةالةوخبطازور،لعدوازحركات(!الهاودة!بلسفو!ل!خمألإ.-

،ص،رممتجهبمظلالملا+حهذهعنطردهارل،صللأم!لى6

.وا)!رأوةوالاسىالحسمتبالو(نرغيض-+

صضكباجدهفآ،لضخهيخاوح!ن،-خهفاامام"تا-.و

عليهايجرإ"لاينفكرهـ-اصي!اـمردهوز،ب.!قةءتس!صهـا

حتىالراتتراتيكتبها،"اًلمخالملأتقةفر"فقط...ليع-7

بعصبيةمزقها،المقيتتينلاغظتينمتعضللورقةفييعدلماذا،؟؟

يسألنينحويوالستدار،بقدمهوداسها

؟ياسعدونما.ةجوماوأمر!ناما.-.ء/،ء---

نبنخستقفيوهي،مساءذاتالاوامروجاءتنا...

ثمرين7بعدءاىتمر.كانتعسكريةؤاةقاعلىش(صافةةعاورء،رضرأابيرض*..اأ؟*./--

فرقاصدبضلضجدةطريقهافيوه!ب،صراكرشامن6

نأءايناوكان،القريبةالجبالاطرافعندالمحاصرةالعدو."؟..

(لمبيشاركولون"الىاةالقاقتصلاكقبلي.الضربةنتعبمقي!لا
الحصينة،الخموينيةألعدومرإكزمندركزاتعتبرالتي2!ارياهـصختيظ:لشرلأ!

عاجلةلهمةاستعداددعلىنوا)بمول!!هـ"لتو(مرفاقفجمع!كا.الرثئؤزخ!العصب!السربهتر:لوزثج.---:-0،ا-0--ةكا-7:

منىقدورنا،الهمةلوازمنموإخعررو.و9
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؟المجنونايهاظمأةاشبعتوهل-:وللفرحةالاستبشارمقبشيءكتفىوهز

حراسمنخمسة.دمخمسةمننهللقد.اجل-؟مشعمراتهماحدىسنهاجمهلبربكليقل-

...نياموهمخندقهمعليهماقتحمت،المستعمرةنجدةهناكولكن،ذلكمنشيءوامرالافيليست

ذلكأوبعد-الوصولعنزعيقطانالاقلعلىو1،ندمرهاانعلينا،عدوة

ف!تسللت،الظمأيثمكوماز"لانهشعرت.ذلكوبعد-.هدفهاألى

لمولكنني،ريالاشبعهللمصعتعمرةاطراففيبيتالىالدسكرةفيمنهمالمدأيينبمواجهةلنايسمحولن-

..نيةفاعجوزءاىالاالخلوىالمنزلفيأعثر.؟القريبة

بتعنيف:وسألته.مرالاوهيالاوامر-

لامك؟إمنهاأنتقمتوفل-لشمبمنرجماانا)يفخ-ل،قدورعيناولمعت...

فعل.1الأاليتوس!لتولغنها،حاولتلقد،صدقني-وئيسداخيمتهالىولساررأسهططثم،منهصايتساقط

ذ.جاور،ي...:لهافقات!تقتلنيذزببأي:لىقالتمنازذك"علجنايطلعكانالذيال*!ا.حبالقمرضوءتحت

عنهـدقد+ي!وبركت،زظراتهافيالاستسلامفبدا؟امي1قتل،ألازليوصمته،ألاسيانالحسافيبوصههيتونالزغابةوراء

!قضتي،فيجمدخنجريولكن،بقنوطقدرهاتنتظر.لمالحل

ولم،فأ؟هصتها،الابيضشعرهاءلىعينايانزلقتعندماادذيألعدمصمتكان،+عباحاالرابعةوعند...

ان!بورحت،صدرهافيرأسيفدفنت،نفسياتمالك"وكانتجعفرة"واديعأىخيمقدالعاتيةالعاصفةيعقب

:بضراوةوأسألهاوكنت،الواديجنباتفييتنا.ترخامد.ركاماالعدوقا!لة

--فهالفج!،مراكزناالىللانسحلباستعدادافاقا/لراتفقد

الدامياللقاءصوالكاناتهرغحم،بينهم"قدور"أرىالا

الاا11اإ11طيئ!إلمحاالآعسثااكيرتدويدمرهاوقهافيحر!"هدالعلىكقض،عجيبكنيزك-

ا.إإ!111إ!0051111دطلمحمالادأحرلالحف.يتدمراوهويحترقآندونبسرعة

إلماأ111ااأإإاااأاا..قدرفيقناباناحتمالألامربادىءفيوراودني...

أ.ا%إا111أإاإإاااااآئئضالوطتينسآسالىةامالتيالدقيقةأف--ميةالجولةو)كن،نهايتهلاقى

أإ"إأ1101أ!..القوميةاماياا!تنعندهذاظلكلبددت،الضيقالمعركةحقلفيالرفاقبهما
0111الاسودالاحتمال

000111ولكن؟ألاسوفيو!عه1أتر؟!دوراختفىأيناذا

لأأ!اة00101لاصيللئ-ااا!لمحص:ضئاالىبحيثؤاةالقالحامةمفاجئاهجومناكانقدو؟مناسرفي

ا%اإااأا"اأإأأأ...-.:رجالنامن .اأحدانخسمراندونلةىاالأدةلبيدهااراسعطعنا

ئسصموتركلراسيتنهثروألوساسمراكزناالىوعدنا...

11أإأ!أ!لترؤباتجاهكلفيالدورياتفسيرت،بقسوةاض!عي

اأا011مما-....

أاة61ىحالسفواجولصسفيرةزاة?)ىاناومبعت،وسشمصي
إ!أأ"%إ!1ارسئآنمهممت.صبلالاكانأنالى،اعسكريأبمنظاريالساكنة

أإإأا!ا11أأ111ا1مىالياسمنسوداءغمامةوعينيؤاجيعح!مبتوقدبالنهوض

أأاإأاإاا1اا!أإاأإاإا%%اعوافور!3وهوفدورنتنلي،لاححضى.قدمياحركماكدتولكنني

ا"!أأأ

خنادقنا.باتجلهالسفحقليتو

111سرسنتدثؤآبصبادرتبل،حاذا)زىعندما،عاىالتحيةيلقولم
!ه.:معتذرا

ابمخع1!بلمحمثاسضانألانضباطو!طء)جماحقكن3كانلقد.اسف-

تسمح.لنانكواتقاكبتلاننيأفعللمولكننيأستأذنك

2-ءءيريرئبرس؟بماذااسىحلن-

-بمرارةوابتسم

ا-ااضرمكىطباع!فا:بيشارلكولونخاطفةبزيارةافوملن-

ااأ"ااإاا"111

111.1111الفض؟ذلكعلىتررؤكيف...المجنونايها-

ا%ا!إإأأءأبما!اأا!3إت:خىجرهعلىيدهضعوو،مبالاةبلاكتفةوهز

ا(.إ؟أإإأمانماءا؟اا"اإلى3؟إبما/-ا"ا!ا:..---المىهذاظمىءلقد.ياسعدونألامرفيليلايد-

بهيروت.دلتر%يغلكربل!المحرممي5:صزصتء-ي!كتبندبن!اا:اخ!ضصش.ويهارانفأحبيتالانذالدم

"ه



فيرديه.يطهـللهبانأكيفء؟يقتلموهاانالانذالتجراكيفقوني-

واثرت،رصاصنايحمرغهانقدوزعلىوخشيت...صورةالىبهماواومات،بالدمحيوعالمبللتينعينيهاؤرفعت

فأمرت،الانسحابحظالمهأجمينلفلولنتيحأن،بهضنا:الب-دارؤكا

وصت،ال!ادفبالقذفوالاكتفاءالكثيفالاطلاقعنبالكف؟وهوانتالل"ليحفظك-

خندقى:منله؟هه ومنى-
.تعودأنامركاني.راقدورخندقكالىعد-.وحيسدي...بول

منفيهأعوومارغم،الامراطلعةفيقاحلاوتلكأ...؟الانهـوواين-

يلاحقوهو،ببطءنحونايتكفىءوراح،الانضباطمناقبيةيتوهمسونالتياقذرةادثالخنطهذءمنخندقفي-

كهزم!3تصدوكانتالتيالمروعةالاشباح،الحاقدبرصاصههـىالجزأروناًختطفهلقد.بينماربهولونبهارجمونانهم

.بساركولونعلى.لحانيالبعيدفقالابا.نجاه.والجريمةوالحقدالسفكليعلمود

تالىردأحبلدوراالام!ار-مئمئاتءلىماصاروعتدمنفانسحبت،عجيبةرعشةةبدنيفيولسرت...

حفرتج!مئفمقفزت،مترنحايسيروانهمايرامجلىليسى.ءتيليطرفخنجريالىارجووانا،العجوزبيت

حشىضه5خطواتعلىاصبحماكدتولكننينحوهوعدوتبوليكونفقد../،سعدونيدريمن...يدريهـن

!راعيه.قييحتضش!االارضالىوسقطأنهار؟الخنجرهذادمهممننهلالذينالض!سمةاحدثوحيدها

الىفرن،"،ر،رحجرحهاًسدصدرهالىيديومددتقلبفي"لنار"ريشارلون!و"مغاصرةتطفىءولم...

الاسيارةالراضيةبسمتهيوزعوراحألسودأوينيعسهالادسمواللفاء...ادسملقاءالىيتحرقشالىفقد.قدور

ى!بقدم!عندالمنطرحالحبيبرشاشهوبينجم!.بالذأتالمظلأتفرقةمعاللقاءهو--تعبيرهحسب-

!للأحم،بممتليترويالبسمةهذهوظات،فيالولاننا،بهنفاجألمالذياللقاءهفااموعدالامىوكان

اناملىءهـلىوجمد،سروفيالجذوةانطفأتانالىبطولتهانعدوقيادةاننعامكنافلقد،نترقثهكنا،الواقعفي

النتهيددمهتسميانتعودتكما،تطهـ-ريةصملةلناسترسل،الحمقماء

؟ممات2قدقدورانلكقلت-هليازياداتفهنيما.العسكريةوهيسط،الجريحةلعنجهيتهمالتثأر،حملاتها

ام!مرؤولسهاالبنادقمعاتتنكس!نيموتوكيفوقد."جصرة"واديفي،اياممنذ،انتهكناهاالتي

وان!،لدمهستثأرانهاوخشوعبصمتلهلتقسمحفرتهفرقةالىتلخأأنلابد،العدوقيأدةانالتجاربعلمئنا

؟ذكراهلبداتنسىلنلهزيمةتأثرهاعميقعنتعحرانالىنحتاجحس،؟ت،المظلات

نجرن!لفيغرسناهلقد.ياصاحبييمتلمقدورانتستطيعالشيهيوحدهاالفرقةهذهلان،بهاحىاكهنكراء

اررائر.سسفوحمناخضرسفحءلىغرسناه،زيتونالعدواداةتكونلالنيؤهلهابشجاحالوحشيدورهاتلعبان

دقق1واحتتنبتأنتعودتالتيؤسيةألوالتربةفيغرسناه.الاولىالارهابيةيلتهوولى،البطاشة

.اخيرةألطيبةكسالار!ذهاناثقونوونحن،والفدأءوألاصلصوالسفحتتلقمطلائع!إتكاالفجروعند...

ي!صزقفجرأو،الطغاهتدحرحرية،يبؤرعمماسبتهوهـالصخور،ينن+وجهمردجنادقناوكالت،خنادقنا

.الظلاموسجف،اللجلاوصالببلاهةيسعىلذيالاحمقالصحدفيبيرفا،يزحفون

سوباحمديروت.الحسيادجعبةالى

-.ه...سى-.سهير-عى.حر..!هىع!سهملذهـفى.ألصيدؤرة)وسص!،دذاكترج،قدوروكان...

خندقهمنيثبانويحاون،إت!فرايتع-اإءظةكان

.نقدمبدمشقالعربيالوعيدارفصوأهمسى،ذراعهورهناشددباناثنيهكنتولكنشب

صائبسعدل!الرئع1نوهمان"ورضيا!اتأ!براعذ.-،!د!انبحزمأرزنلا

بعيدال-4تسعىالذيهدفهاوأن،خؤاءريفهاطىان!لزاحفة

رهـالجدكسب"فيجهمواستدرلمفالم!تلجىودالمفتعللصمتل!!كلرىبالغعلو

!صرشاصور-نألاعهبءايهـماندلقالمض:وءذخنادقناحاذوااذاحتى

-إفةوبدأت.و.لتينةألثابتةطناخ!51ص.ن،سكان3لل

"ايامدناكانت"دديوانيوعميقةدقيقةتحلببةدراسةاولف-ىؤحقو،الخناقءالجم!وتشدحولهـمتضبقطنيراننا

الئصرعمر(لدكورلكصاعر"الدرو!فيالليل"ولسبلالتماسعلىتكرههمو،والاضطر:بالبلبلةفهمصفو

.خلاصولاالخلاص

أررإبرانسينمنمختارةشعر.بةنماذجمعفاذ؟"قدور"أفقدتء-:تجال،المتوتر+اللحظاتهذهفي

بدمثه.قالعربي(دوعيدارومن،المكت!باتجميعيطلمنيشورقبالمجفونةاحاعقةكاوأ؟!القي،الضخدقمنوتربقدبه

واخنجربضربةالي"منهمالقرإبيعاجلالظلاتجنود

ميم...مى.م!حمسسيرح!رمسرسى.....ممحركأيلفرصاحهلحززهـهمتناولعنرعيداكانن5ا!ا،حربة
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!،-بخ+ط*ح!7!!7-ة-ض؟؟!؟!:7-؟-+7...-.خ..

....-07.-."!.-!--ب!حمبهير+"-بمبيز

-..!%؟:+نخ!؟لأا-؟-؟أ-+"يما؟يمخ!قي+بزعحني؟+،يش!

."ء-ت"ا*أ"-!،-؟-ء+-.اأس!ه!!!طتخ!ث!

،.-لم+س،.ا-3-حح!حشيعم!

--..-.سلا-امث-بش!ي-لح!--،!

!--خ+ج.ء-.-!+.-+-----:--بم!-:--ف؟-+ق+!قي!بز!مؤمؤبهمؤير

!7-ط.-.!-كا-لا/-.-ذ-ببر-"،-ا.ت-يز!

-."-بإولأ؟+-نر-7؟!ه!-!أ

-د-ط-7-+...+؟!!

--++لأقي-ب،س،7!---ب؟و!!ء+؟؟-يخ!ممغ

7-دد+أدول-3"--ير*++،-".!لجي!

.مي!)ون..غورو..بيروتالمريضالشيخووالدي،والرفاق،أنا

لا."لشهيداسقطلصغارلو/ئزلعجااتناحارنساءو

المخبرونالرجالبالدمعويغصوالمذيع،ونحمغي،نحمغي

ال!ء--رطرفي،بيفهمطرفيواجيلأ"جمالمنصوت"يصيح

واهـؤم،رواصي،تبكيكدهاالعجائزهذي!البهلامتلتهمالذياععلىاعينناوترف

لحقول!ئدلعاا منونو(بالطعامومة3الاجاءتهاالافرلخلهفةفي
لأ!..امؤجرهأصفرا!ياجممالصوتكويهل

!إ*--.جهصحصح!لأدكأقر.ؤ!ش،عيوحزحفرالليلاألظلالريان.إلضوءنديفحرا

إلأإصأ(--رز-ض.طو---"لأ.رر!ح...راالع-مسحور،للا.طما!منافقل .-.حدا)3نرحهأط،ا.مؤ.الرعب-.-

ا!،كأاؤ--هـرنيبتلمؤم*يمسهـاضدحيهأ.الهجيرفىظلولحات

أا"اتأ--7-لم!.،بر-حمونمى--،ت،"كميعننهاوتموتا".كادحينيا....اخوتييا"
ا!

اكا%3إفئ-فئباالمك!%البيتفيوهناث؟ا...النهارالىزاحفينيا"
؟ا

أ؟جنوؤم!يونصرحتلفلفنيأمي،،0.المتينفجركماليوم"

لأمستحيل:صعيرييالا".".النهارينتصمراليوم"

لميقتلوكلن4المسكرهالحروفنرتشفونظل

الغزامتالتترأولئمك".نغيبحتى

يقتلوكلن11
الا!طنؤيتىلدخلوالن0.1

.....-.السنينجو!ميواعور

...هـصألابطاان.للانو"نلاأكا!السنينمعأدور،الذكرىذوامةفيوأدور

حزينيومليفيلوح

ء*ألمرفاتهيجرالمحهالانكأنييوم

ؤ،جمالهصوتكويصود.الدروبعبر

كالجبالةبدفقكالشلالكالضوءوالقبور..الحزينةالبيوتاتعبر

اظامئات1ريالمطفيزبمكهديرأالكمبجاريفيفيالسوداءالقرىعبر،صيعتيفي

اعنى-هـاكالقدرةكالبركان،كالرعداالمتعبينلالرجلاشباحوتلوح

..الراقدؤؤمتبورفيينفخكالصورالبيوتالى،المساءمعالزاحمؤين

"-.!!،تاءإوحىرداوتسمر-تف!يعتناوتهبيموتواحدهمكأناللاهثين

ليزءردهـناحقولامنوالعائدونالظلاميكفنهبيتليويلوح

توالماال---ووا)ديإرؤ،قوأوأميوأنا.صغيروانا

مؤاهـمض،ر.العجائزحارتن،ونساءيلفناوالصغاروأميوانما

الم!ت-ونواللاهثونى.الظلاميكفنهبيت،

قصونويريستيقظونالقتالانباءالحاراتفيوتدور

.دالجدربعثهبميومليأجديدءندمشقصربت)\

الجبالألىالغادرينجيوثررحفت

عمرانمحمددمثق11الحقولحتىوأحر.فهـا،البلادضربوأ

!تهـ%ت-%--صططت
؟-جم!ص-صههوو !ي
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همجمبغرنبص

وربأفبهـنر1بمم

بيئتهيصيبالذيالتفيرمعالحيالكائنتن،غم-وعدمتتمثلوالتيهذاعالمنابهايعجالتيالمختلفةالظواهر

)الانواع(مجموعاتهمنوأحدةمناكثراووأحدةيعرضمختلفةوطاقاتمتعددةاشكالفيالحياةديناميةفيها

كانتولما.الماديةالطاقةمجالاتفيوألذوبانالفناعالىتكوينطبيعةتفرضه،ينتهيلاتطؤرحالاتفيتستمر

بدلاكاننسبيادائميتغبرحالةفيللفيزيائيةالبيئاتويشمل.نانيةجهةمناةالحبوميتافزيائيةجهةن5اللدة

سربيرحلفقد.ايضانىحيدأئمتغيرن5الحيل!لكائنهذا.الصمغيركوكبنافيحيكلئنوكلمادهكلالتطورهدل

نتيجةطصيعتهاحسبالسربتكيفباديةن5الغزلانمنفيتمثا"وبينالمادةفيالتطورتمثلبينألفرقانغير

معينة.لالسبابطصيعيةاخرىباديةللىعديدةأجيإلتعاقببسيئالكائنالواضحالتباينكبركبيرفرقالحيالكائن

مثلا،ترتبطالونفيصختلفةالثازيمةألباديةهذهتخونوقدفيانكيه"قيمية"لاتطوراتتطورفالادة.الظا!رتين

فاذا.تربت!ثلونالربلونتاثرالتيالاولىالباديةعنألتطورقوامأتأذالمطلقالاعتبارفيوانالن!مسبيالاعتبار

ذسبسهلالبادبةلونمعايرمتعمالسربلوربقيأل!م!الفجايقمنباسفمي!التغيرهذاهوالمادةفي

الباديةمىعايضتعبكتىالئ!ب"خبلفدالئرسلأللحيوانات!ور111فردهاجهرفيوأما،بروتوناتهااوالكتروناتها

قنصهالالتالىوسهلرعدهـنالسر!غبنلاناكتشافذاتها،.
.....ايع!ب!يربىيا!ة!لأم!هـ!ثهم!4ذراتهافيواما

الطلتطورهنالهاتببعح!لكورلحالنتمحةفىبعدلطسعمةأفترفسسمطأسهالعؤععزملفتحوذ.صيةالعلالالخاثعالمفيالمعروفةوالكيميائية

....".و..".صالجبويالستمرارها،خلاياهاققدتالتييةالعضوالاجسام

تدوينمقليقابةبولصموية-لولالتأفيكولانحسالقرلقادللىفىلحدلولد!كلزلوألانتهىالتي7الجد.ودةالمادةيفقدلامشللأكربونيةاجسامالى

..ء"..فيهى،الكامنةالطاقةحيثمن"قيمتها"التحولهذااليها

-التطورلهذاتستحسالاالتكماالسرسغزلانتستمرلينما...لا-
.....صالحةتبعى،الكليةحدودهافي،الطا!ههدءن،اطلا!ا

المربالجديداللونيعمانالىايضاتدريجياالانقراصفيبالنسبةفقيمتها.للنقصانايضاصالحةتبقىكماللزيادة

لمقدلا
مجالاتجميع!ب.نتغببرلاللارضالرتتبغيريالتغيرللنظام

الفيزيكيةفالبيئة.الحدهذاعنديقفلاألا.رأنغر"!لئطور)1كلمةلاقصاءيدعوناطوهذأ.ألطاقاتتفاعل

منالحيوانمنفصائلانتقالبسببألنعستمرتغيرفيالإستعاضةووحد!،المادةءلىمقصورأال-حث-شجمونعندما

تغيرأتبسببوأنالماضيالمثلفيكانكمااخرىألىبيئة.التغيربلفظةعنها

التطورالىألحاحةتقىلذلك.ذأتهاال!يئةتصيبمختلفة
.ء..،الاختلافكليختلفالامرفانالحيللكائنبالنس!حةاما

الضا.مستمراتطوراذأتهالتطورلعقىوروستمردح،حه
....لمحيأي،ذاتهفي"قيميته"يحولالحيالكائنلاز،

فان،الحيةالكائناتانواعاركماو!و،الانانعنأما.الخيمالةاسمراررةفيهاتنمثلألتيالمضوعةالمجموعات

ألانسانهذأ،الانسانلانالاكألاففيالذروةبباخ-الامرا!زيألئبهـالأديمعيتناغمأنمنلهبدلاالحيئوالكالن

الاعصابلحركاتضابطاصز"مر-اةكلن،غهدهأزفلالذيبصورةوأما!ضعاقبةرتيبةبح!مورةأمابيفتههفييحدث

بهالهاانفصلفيوالخار!ةإؤثرأتإلانوأعال!تقبالهافي0جذريوبتحولوأسعنطاقءلىغالباتكونفجافةدفعات

بادوارمدأهتحديديصعبالذيالطويلتاريحه!يثم

كميرةجديدةبمعالمحياتهميزتمتشابكةمعقدةومراحلالفردالجوهرا""
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.ءمص.0000..005..عي.هـ.هـ...عصم
..واستمرارهوجودهمنجزءااصبحت

.%بصورةوادركذاتهمعانىعضألانسان!كاوعرف

-لهءصرلآغصضاهم!لرى-كفرد-فصاريرولكهمح.اءلذى.الحمار.العقلهذأ

رحىيالهالمطورردباطاصرحمماودحا-اصهحيماعدويه

قدردا)كماذاتهالوقتفىوانعبه،الار-خاط-هذاواهمية

تحهنى!عؤؤثالمحكئىجملأ-هـفي"ر.ه1تهرأ!-فيالقاد،".المرحىلةاستبطااذأحتى..لنطلاقه

هـع!منكمسه،،صعودهمىثعيلا،تكيعهفىبطيساالمطورهد

.برو!خاصةاوح!اعافيه*!عتىاذىأسطاوأفىوراىللتكاوراكما

3ع؟83صنرنص-133،جه.صىبعيدة،الق،دمةالمرحلةتريهاًلتيالعواملجماةفيانهاأدرك

موقف،،ماموقفاصطناعالىحاجةفينفسهوجد

الذيألتوترمنعندهويخففالجديدةالمرصاة.منيدنيه

*صتارةلصلشعورهوزنيجة،هذهللمرحىل"ووعيهلادراكهنتيجةتولد

إ،لص---أأبنارزرةاًلغميقالخخدفتراس-سوريا"شارعومن.الجهاوصولهطريقفيتقف!عينةبعرأقيل

تهدألاالتيالفاءلةالمستمرة؟لديناميةالموقفهذاطبيعة

أ؟،اتكاملاأكثرجديدةاخرىمرحلةمرصا*كلوراءتبدوطال

الاشتهـاكاتأفبألازسانيتخذهالذيالموقفهذاًوفي.أفقاواوسع

ألستيعابه.بعضوفيلتطورهأدراكهوفيلذاتهوعيهبعض

7يىهـةا؟:لاوررصرلت،نفيودراكاوعياأليهاالحياةبهتسميرللتيالكايةللاهداف

المتمىلينجانجنيهان:أ!نصارجفي!يصد)"ولازودممجموعهاشمولالافيوأستيعابايتمثاها

،ليوبالتألثوريةالنفسيةهيولىتكمنالموقفهذآفي
دولارات5او

هـهـ.ذاتهاالثورة

أ.دوصإرأت1.:اير!-،في،عدهلننقضسريعاخطواالنطلقهذامنخطوز،واذا

ردالا015:الارجنتينفيتش-جةالىانتهيناالضورةمفهومعلىواعيافمكرياانقضاضا

ويدرك،بهيحسالحركةتياريحياتيدفقالثورةأنهي

ليعادلها"مااو.ل.ل25:الرسميةالاشتراكاتاهـأفاتاعلأع-!اقي،طنيالافالفردلهويستجيبمداه

مقدماألاشتراكقممةتدفع.-،جياالاالنوعمراط،منوأضى!رصلىبينتفصلالني
هـ..-.الصاعدة

كا-

بربرهـبةاومصرفيةحوا!ة"المتعاقبالمرا-لاستعجالوهي-ألثورةانشكولا

السيريعجزماالمختلفةالمكلسبن5تحقق-الستنتجناكما

المجتمع*-المجموعيستوعبماوبقدر.تحقيقهعنالرتيب

هـ4مارقدرالثورةحققتهاالتيالمكاسبهذهقيم-الامةاو

يلا!لا!ات-ال-ذلفيهامثمرةمكل،يذهنهفيالثورةمعانيتتضح

-والعطاء.

هـ؟لمإداردمو!بثأنهايتفنىنفمصجةفيالمعازيهذهوتحولالمكاسبهذهوأنقلاب

بخالا؟سالىيتصورهاحركةذأتصلمالىالمجتمعاوالفرد

شساملة"ويدركهلوأضحة،ومجتمعينس"فرديته-في

ثم؟.العق!زيالاستيعابذوبكلفيهعفوياتمثلاويتمثلها

او،المراسطتتو!!هـعاا!حولو!ذاالازنزللأبصذأ-يتجزألاكلايحياها

،3-13..رطصربهـوت،ا،دأ!مجلة!04الثورةسيكلوجيةيعرفاناللذأنالرئيسيانالخطان

04

ء.".م"م.005*...م....-م...-...ء--..هـمصراصنرإارصدمشق
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أأ:ططصأنجبم.................بة...بة....-.........................................-..................................................-..................،.-..-..................................................-.........-............-.......................................؟.ص-.:.-تم! ،أ-:..نص،-،تخإص،!بم
د-ءبزة!!كا-3،7-+س-،:ةبخ دع-!----!!!-،7ا!،--..-.!!أ

-ثج؟ة!رلم!طصو!يكل--.تربزكأ!
!.ء---ثرطإ

أ:.:ة+-..-ا،%!

المغارهحضنفيالمولودالماحدانغيرالميسلادهديه--،!
؟:.لأ.نط!

؟نرنر،،انتهمو-

تر:نر"لاءخارهلامسيحي!قضيهيا؟.*

::.::امهاحدأقفيالصلمارتعلثسلا،بحياتي،يخلجي،بأعصابيألبناها

اد!هارهنورياا!عثضياءلا؟اتوالميلاداهدلكالذ،ىما

قضعهلاالبيلسانزهردعدلمتحلم!6شأ
"".-.،بز!

جمانلوتبمركى-مى%بر لسس.

،لبانأومراالارضمجوصنليدخلفلم.تج؟
أقي
الافقفي-غجة3عربيهحروفغيمرأحدلم!في
.ابرص

الز.!انكبرلهاععنمكء؟في --مل؟؟
بهـ.،

تقولءلنبلجاءتكربما-ألابد.يهوحلود

الهوانعنهانضتبغدلداانسجنكأعماقميجاءلكمادا

عربيهعادتالارضورباعكهديهفاحضنيهار؟يخ

ألزمانصفسصووجرىسحيهموجاتأصداءانسصا
الدجانولنهدالنهرماءعبرالعربيهالصحارىمحادات.ؤ؟

...مى.؟مبم

الجبانبجنكيزالليلومضىزكيهنفحاتالتربةشذامنديهللر-نيفي
:!
برصإتقولانباءجاءتكربمالاياقصيهبرة

لعيهبغدادأان!اليكيهديبأنللحرفشرفثر"يخ

!!ابهيةتمورقلبيوولدت+نج

ني!الفصولزهلعالانواروضاءهلجمةوا!ارةوالمولودالنجمة-2؟!.

*إوعولوجلادسجنأنحائهافيليس-ئج

!نرالمشالقسصودعلىجفقدالصلولوالدمبنجمهأستهدوأ.مثلماكأب،

!إطالمخافهليلومضىالمغارهليلفيالمولودالماجدليلاقواة!

إط،فالبنادقأرهالمرتقتات-اهـحأنلها؟هـنم

:"أبزالرصافهقلبأوالكرخصبحتخقتعدلمنجمهالاف!ه!وقيهاصى :.ىألاى.+،

"إنصتقولانباءجاءتكربما!صيهـهلاتجلم

رلدنصنمهرليالىأحلىرجعتالعروبه،لاءألنجمةهذهلأتج

)فيةتعولأنماءتأتمكأناشمنصوأناوالمعارهةة

!.بة،."-ةة

!نجالمشانقاغوادانالرطوبهليلفىالراقدسجنك

لمنج!ثبما

..)
ك!-؟

43!بن
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-مر:::-ء:نر:-!::-:نر:-.بر::-:بزبر.خ:؟:ء.::-:::-:::-.:بز:..:::..::::-::.-:خ:..؟::..ةبزة..:::..:؟:..!نر:...في:..:في:..:نر:..:::..!::..ةنر:..::!-ا-:نر:-قيني-::..:نر:..::جيئ؟-:ةةخ:تي.:ة:..:؟ة..:تر:؟ض::-:::يئ*.:-::..:بز:..::ترنرنر"::ةة::::"::::ة::-:نر:..::؟..:نر:"؟::-:؟؟..:::":::*.:::..:نن-.:::..:::..:ة:-:::؟.ل!-:ةس!-!":في:-.:ة:-.ة::-ت::..بر!:..:::..:بز:*.:::-:في!:؟؟ةبر-:..:بز:-!؟

\كإنج-!تج

!في-

أ!اطمئني،امدلك،الصيدالاباةيشدوهاالصمصيهبغمدأدب-لمحىلاليهلصبتنننر:

*أ7عادالليلوبانةنرج

للع-ادجز-اريل-لولوريجنكيزليلترنر:نر

،!؟بعدإا-6العيونامصاصيليلنر؟تر

ة،--!قضهلا:..:نر

فينمللسسلاملحئاعيتربما*".::.:.

!!،عامبعد-!الظنوناللهكذ-بنر:.برنر

!!،ثلاثهعامينبعدنر:.

،عامال!ف.نر"
:خ.:.لىلمت-ت::ة

:.؟!.....
نر:.نرترالسلاممادامالاناع!ىلنالىعيرج.ةنر

ترنر!انبعاثهلمحجريعنلممعحائلا--7؟:.:نر

تربزأ.شجبهدقاتالناقوسدبعثنر:.:.

!!تولىعامها،الالميلصمتعبر؟في.

!تر!تطهولحكاي!حسات-7،قويهبأعصابعشن،5،حو-ضناهلحننر:.:نر

بخنرنرقيعصيهياماوأوأتراحااحامراميهفناوعر؟:

"!تربزقإصيءرا-تولىعامهودل؟:بةة

،!لأجفونيفييتمطىصدريتملأسإصصبرأأرقصناه،شرفناه،بالوحدةجناهلهلحن

أ!حزينهكعينيكوحكاياتخاطركلفي،أعماقنافيلرخناهتم
.ني:...."..!قضعهلا

6؟؟شجونىوتغذيها،ضلوعيفيلسرسى-

فئأهي7الحقدويذيب،آهيأكتمابدلبللاابنفأدسوطفلاليليت

بمقلبيفيعر-سزشجناواداريجزائرفأسميهافتاةاو

؟؟ة،شفاهيفيواقعي

!؟يصلىقلبىدأ هو-المقدسسة؟لنارسم
صلاته.دىيعنوالميلادليلة
!،سجنكاعماقفىدلسشلكعلة

؟!نجالحزدنهحكالاهملتاعادسمك!عله،اطمئنيولليومامسنفساطبت

تيل!ونهفاءشغوالقدسىمحبدكهم!سك!هىلهالسرايابعدتزللمم

!نج!التمنياقسىما،ليسبايوماتممعهل،لعتالبغاللوأبناءوالليلالموتتتحدبإنر:.:نر

!ضسإب!دا،انألبهلووالعبسور؟:

::..:-!!

،!.حزيئعينيكمثلقلبىانأوراحمىمنا!طءالقمم!ييمزللم.نرنر.
-،المنايايحوصورثوار؟:!

بر!نجالاوار2منتبوبالعرباءالثورةلهيببعديزللمنر:.نرنر

الخوريخليلسثقالضحايابعدتزللمة.تر
أيخ.?*.*.؟:.:.

!ةالعربالارباإءجمعيةمنيعنىالكبروممإلىتر.:؟

بخألىجالد1يجتثلدللز،للسرسإ

؟!ءلمعمعلنليعذىو!!

نج!**العنفوانويرسةني.فئ

:سبخللنهارولحدوايماناالارصعيونلىتر

!؟قصسهلا-تر:::

أ!لحنمجدفيهناعمسستههاحرفكل!!

!ةاورالسفيكاالكبرلحورمن!)

تج،نج:!

أ!أ؟

!ينر.:..:.::::ة::.::::ة.:::::::......-.......................................................................................-....................أ:ئم
"---.------.-:-:.-.:.-:...:-.:-:س:-:-:".؟-:-بر..:-.-:-:-إ":-:-.:-:-:-:-.:-:-:":..:-:-:..:.-..-...-...-...-...-.......*....-..:"..-..:-بز:-...-لأ.--...........-.-....-....!................بة.....ص-.......-...ص..ص....-..

.....*ء.-...-...-نر+ة::كا:::.*.:.8..:....:....نر....؟....:....:.كا.:.-.ش.+....،.:....ة.-.:.-.:....ة..بة.:....في....نر...بةخ....:-...ة....ة....:....::،.:؟:.،ت-تيض؟:ء:.:-:.......ص.م.-..................-..."....*.............-..."........-لأ..-........-...-...-.-.-....!..-...-.م.3..بة...........-...-...-...-..-.-.-.-.0......000.02....-.!....-.....
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---ل-:ذ!--ء.لأ،س"إش!--ير.!-+-

-!-+!قي+7--7.ببز،-نج!كا+-تش!-+-+رفيحد+ءلألأ؟؟-ممجيم"بر+

3"دت5":-خ.كا+ؤ؟+-7"اد.لا!:-ش-بلأ.ححح!صحححس

-؟+ش---يززتؤقي!-إمة-"د--3!ف،-تص.

.-ل!-!.،د؟.-إف؟3،+أ+-!:!:!-كا!!ا؟-ض؟فيهلائر+-.لأ!ر
3+،--:مد--و،ا،!ل-تكا*؟ء+-!.-ابر-."+

د7+-دلآ؟ا---ء-+.س!.-.2!1--مم!؟-+...ءفا!ا
لاا-ب!ي؟بخيخ!---.-!!3ثع!لأا!د!حد!!،"!."5،

أ،!+ئنبزع+،!؟كئءؤ-رزو--:ك!!4لا2د.

!4!+!-"قي+.!بمبرك!:

ادد:+!؟!-!ز!،!-حت.2.ب--*-

-سبلاا?!لأ+-؟خ!ءب7؟.!"جث!ص-2-

.---.،-لأل!بمخ+؟،-..+--فى-+لا+.-ب.+-ظ؟؟في-.؟-!معز1!!لبمحمرء

،ير!،!-اةلأ-ش-؟!4----7-++؟!ر-+كا"."إدفي-!؟بر!-ا

منكاتبئت(نسحبتاقبعدفكرولكنه،شكربكلمةغمغمفارنحاالميهاالمهبه-عنلينفس2بالتبخمحشواءليونهابرأهيمناولهحينود

خا-فظلهاعن،بحصراسهو؟دار...-بسؤاليلاطفهاانالمناسبعينيهوتغرقتنبجسباللىموعيشعرانه..فيبكيكطفليتصرفيدعهلو

منولكن..الصباحفييشكرهاأنفيوفكر..تلحلمولكنهاان!افذةالخجولالمهبرباريويروح،كمهبطرفخفيةويمسحهماراسهنجبدير

فكيفثوبهابياضألامنهايرلموهوممرضتينهناكان..تكونعساهاسكونهيمفيفيجدلرفاقهيلتفتثم،المتاريسفولىمنراسهيمربان

هـوطراوةاكتريكونانعزمالثانيةالليلهفيولكنه؟ءليهايتعرف؟اللبلهذافيلشيءكلويرىثانجبةعينيهالىالدمعيدفعتفجعا

ففسهفيوقال..تحضلمولكنهاطويلاوانتظر..الثايلهحملتوكان..انسحاقهيجسدالمابعيدغائمهلالعليهيطلالذيالصامت

وطرقلافلماذا..عطفهاالىاحوجهمبمنلشايهعنمشغولةانهاهذهفييشتهيهمااكثروانحكايةلهبانيدريالكونفيماكل

ذلكفيترىفقد..يفعلانواستحيا؟بنفسهالشايويطلبالبابانمناضعفالساعةفهو،بتلقلاليةالحزنترفيمارلبىان(للحطة

متطفلابربمونانمثلاحسالممهيوذيشيءثمةوليسالتحرشمنلوناحولهمناخوانهينفضانهويريرهـءماواك!رجبروتاييرصطئع

و؟خواف"وحملته(لمديرضةونامتالانوارخبتقدها..ماوجهعلىورفع..خجلبلايبكي،ويبكيالصلابةقناعيخلعانساناليعودقليلا

وفرك..لشانجهالثرببالامس؟لوقتهذامثلوفي.السهرمسؤولية..جفنيهتخدضالصوفيالقميصبخبوطواحعقعينيهيمسح!!ه

فيهايبعثحارالشيئاوالشتهىالبضرقيةماسورةأثلجتهااقياصابعهكل-قالتكما-عئهستردوالتييلبسهالتي1بتعويذتهاوتذكرء

يجبههالابيضبفحهاو؟ذفيهالينفخفمهالىيدءورفع..الحرارة.غدارةرصاصة

ترفضهلن..سؤالدونلشافيلكاحضرتلقد"..يقولوبصوتها...الليلةتلكيلىكرالهاجل

.."بالطبعبحرالسةمكلفاوكان؟لاجساديقرصوبردهاصغيرهلالها3!ذهليلة

..الفنجانليحملالمقرورةيدهومد..وجههافيوحد!عنيهورفعمؤلفالمدينةبيوتمنبيتفيالقوميالحرلساقأمهصغيرمستشفى

..يشربانقبللشيئالهايقولانالليافةمنوراىالثمانيةالمستشفىاسرةوكلألت،صغيرةوحدبرقةحجريةكرفاربعمن

"؟عليكشاقةالمهمةتجدينالا"فيهاالنارانصبتمعركةبعداخوانهمحملهمجرحىبثمانيةمشغولة

عليه:ردت.!وقعهالمحدةوفي..عكاقضاءفيالعربيةالقرىءلىاليهوديةزهاريامستعمرةمن

"؟الواجبمناضعفتجدنيهل"بحراسةليقوملانضباظ1لجنةاخارتهث!بالمستشفىليسعفواواحضروهم

"..ابدالالا..انا".وتباعدتالدورفيهتفرقتالمدبنةاطرافمنطرففيالواقعالمستشفى

سلقتبسرعةوجرعه،لثم!لتيهالىالفنجانفرفعيقولمايدرولموخزاتمنالسميكمعطفهولاكوفيتهتحمهولمالليلةكانتباردةاجل

لماذا..ناداها..فىليلاابتعدتولما.شكرثوناليهاواعاده..حاقهشرايينهفىيتخثرانمنالدمليمئعيتمشىيقنأمافكان،اللاذعالبرد

..*مرفيماذا..السمهاعنيسألهالا.ويرقبالبابمنقريباآلمستشفىجدارالىببتهـىءتعبمااذايعودلم

.."آنسةيا"يدريولا..مفاجئةغارةأيةتهدلىءنوماتنامالتي؟لمدينةثوربعيدمن

..وقفتاعمدةتتوجالتيتاكالأ(لانوارخبتفق!دبالضبطالساعةكانتكم

وضحكت"؟اسمكاعرفأننييمكنهل..آسف":منهاوتقدمتبلغهاقي..آوىابنأصواتمنالاالليلوسكت،العامةالطرق

..تقولاتقبل..بعيدمن

رامز.وانا":عليهاورد"سعادالسعي..اخوةهنانحن..لالم"جلألبهالىبهالشعرحينبالضبطالساعةكانتكميدريلااجل

اف)تثمضاحكةيرلهه؟و(عطته؟"نتصافحالا،العريفيسمونتيورفاتجيانه،لسايامنفنجانايريدكاناذ(تسألهالبيضاءالتمريغيثيابفي

..جاءتكمابخفةيريدبالهاحسولكنه..اخرلشيءاىفيولاالشايفييفكرلم

الاسم-حظالهانبلهو..ايضاسعادوهذهعجيب..سعادعادتولما.لشحرافقبل.المقرورة؟صابعهاليهيشدحارجسماي

(لقوميالحرسلى1هديةالبلدفيالنسلاليةاللجانقدمتايامفقبل..ردهولماطويلاتئتظريلثهالاخىرلشفاتاربعفيجرعهاليهتحمله
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للرجلصودةذهنهافيرسمتلعلها..يكونلمنتدرياندونغرزةوكانالمدينةفتياتبحياكتهاقامت..والبطانياتالصوقيةالقمصانمن

..الكتفينعريضطويلايكوناناخارتهقدباككيدوهبمسرتديهالذيتشجيعي!ةوعبارةحاكتهاالتيالفتاةالمتحملبطاقةجيبكلفي

علىالمعلقةالمراةفينفسهالىوالتفت..البطولةأمل!هتملقرجلاوتحسسهااصابعهومد..بالبطاقةيحتفظيزالماانه.قصرة

يتأملوهوسخفهعلىوضحكالمفتوتجينذراعيهوتحسس..الحائطوتحت"وهبيسعاد"الحروفمعهاضاءتثقابعوداشعلثمواخرجها

ويشمهالقميصمثلافيرفعسخيفا/يمونان.ضرايولكن..نفسسه(بطلنصيبمن-عونانارجو)العبارةهذهكانتالاسم

..؟ايضاويقبلهطويفللاء...جيبهالىالبطاقةفآعادالكلماتواختفتالعودالنارلت3وا

فاعترض..الممرضاتثيابفيتكنلم..الطريقفيورآهاوالتفت؟حلوةصدفةتكونافلابنفسهاهيكانتلو..هي؟تكون

..قا!دلاطريقها..مفلقاكانولكنه..البابالى

"..بيضاءالايوماكنتفمااعرفكلاكست"لدخولمجالاليجدباكراالحراسة.وبةيبدأانتعمدالثالثةالليلةوفي

..وقالتيصافحهايدهاواعطنه...فدخلمفتوحاالمبابكان...الجرحىعنوالسؤ(لالمستشفى

..المجرمافعلهمااجدلااننب0.المستشفىمرضاناغادرلقد"كاناذاوسالها..فحياهاالجنودلاحدعثاءصينيةتحملها3ور

تفعل؟ماذاوانت..حسانترىاناريدك.لالم"..فقالت..يزورهمانبوسعه

"..شاىولا،الليلفيخفارة،النهارفيتدريبطوابير"انيؤذينيولن،مرةعشرينمنهسمعتهاالمعر؟ة.لقدقصةعليكليقص

وهمت..فاحمرتاليهايتطلعوضبطته..الفضيةضحكنهاورنت*-..وتبعها"والعشرين(لحادية!لمرةأسمعها

.0شيئاسألهاخجلهاماميضعفانقبلوبرعةتمضيبانوهماوضتحكاهيوقفتكماوقفالرأسالمضمدحسانسريروامام

"؟..مامكانفياراكانأستطيعهل..تظنيتي.وقحاالاارجو"تريدصارمةممرضةسعادالاخت؟ن"..يقولالجريحالىيستصمحان

"..لمناتسعمناناصغربل!دتتا"و،نيح"..سجا6لريباخفائهااتدخينعليوتحرمكالجثةاقمددانني

ءلىالجنسينمنطوابرادربانني..سلاحاخوانولكننا"لعينيهاوانالبياضشديدةاسنانالهاانتضحكوهييلحظانلرامز

افرغانبعدقليلاسهننحدثالميناءناديالىتعالى..السلاجاستعمال..حسانيسألأنعلىالجووشجعه...تردلاارادةيع!بريقا

.0التدريبمن.."طميبةانهاعلىتوافقنيالاولكن"

كيفناعمطابورتدريبفيانهمكثمالثالثةفيحضورهاعلىواتفقما..العجوزاميمنطيبةاكثر..جميعااطيبهنانها؟طيبة))

فتجاهلها..تدلفولمحها..ثقيلةبندقيةتحتترتعشلاوقفةيقفكلفيتقعاجرأساوتلبيذاكوتطعمهذاتسقىبينناتدورتضأ

ويسحبكرسيالهاو!دميحبهاواتجهتلميذاتهوصرفاذتهىحتىنفسهاوشغلتالبابمنقريباجلسترلراحةلحظةوجدتفادا،الغرف

..آخرلنفسه"..بالحياكة

؟..تتعبالا-"؟جاكةإ)

مشنعمراتفييدورماعرفتانبعدولكنني..؟لايتعبواينا-وكشفوسترتهالسميكمعطفهازرارفحليدهومدالقميصونذكر

نا..ساعةستينيومناكانلوتمنيتفوىوتعبذةثآهبمناليهود..وقالمنهاخطوةواقتربيرتديهالذيقميصهعن

..رهييةعملياتامامنا.؟"القميصهذااتعرفين"

..؟انتاخثف-"؟حظكمنبهان..اوه"

زرعوااليهودانانييخيل..هينموقففيلسنا..متدسب-"؟استحقهالا"

اكتشفنالق!د..بهامستعمراتهمبطونوملاعوا..اسلحةمو(سمهم+"بلى"

..(شياءثيرة..."ا(لبطولةمسؤولية6لمادلاتذكر..بالبطاقةاحتفظأنني)ء

..؟بنفسكن!بتهلساقسمشبجارةعنساله(لنيوحسانفتركنهملحاحجرسواستدمماها

علىانني،استطيعفلاالان(ما..الموقفيتوترانقبلكير(-..لهسمحتاذاالايدخنهاالا

..السوداء!يحتهم

النظرةتلكعينيهافيوتالقتشفتاهاانفرجتثمت!ملهودآهاواحدا؟لاالمستشفىفغالرواللشفاءالجرحىوتماثلاسبوعانومضى

..الحازمةعملهالىوعادالخفارةفيمهفتهوانتهت..اخرمستشفىالىنقل

..؟بطلانكاصدقبتلقداتدري-طابورايستقبلوكان.السلاجحملعلىالفتيانطوابوتدريبفي

.اكونبانانيتوحيبطمتكولكن..اظنلا..بطل-الخفارةالىومضىبندقيتهحملالظلامهبطاذاحتىغرءويودع

..بهامحتفظاتزالاما-سريرهعلىليرتميفجريةباضواءالسماءتلونتوقديعودالافلاالليلة

...ذيهي-وفتايجدوعندها..بيتهتشكلالتيالوحيدةالغرفةفيالحديدي

شمقليلايدماعلىضغطليسترجعهايدهمدولما،لهاواعطاها..فيهاليفكر

+.امامهالازرقالبحرالىمتطلعاخجلهاتداريوتركها،ارخاهايحسىلماذا..كونعساهافاينخلالهيرهالماسبوعانقضىلقد

اشرعةعليهتتهادىازرىبحرفلسطينوربيع..ربيعاالوقتكان.؟.حاكهالذيالقميضمحبةالىمدفوع،بهاالاهشمامالىمدفوعبانه

وبسالينيلاالصيدقواربفوانيسوترصعهذهاراالبيضاءالمراكبالقميصحملالصباجفييلبسقمفحين،شيئاىبلا!اكتشفولقد

الحب..شيئينعرلىاد-فيرب!عهوفي..الصاءعبقهايكعفبرتقالعلىغرزةتبنيهوهييديهابيناياماعاشلقد..يتاملهوراحهيدفي
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القرىاوحيفامناليهاالنازحينومن.الصغرةالمستشفياتعلىتوزعنإقتلعدواليستفالحرب.للثانيمعنىيعطيالاولىوكان..والحرب

وفيالشمالميفاعدا؟ء...بسعادللقاءاتهوقتايجديعدولم..ان،يحبالتيوالمفتاة،،جبالتيللادضحياةحقهيانمالشهوة

المنهارفيكان..المدينةعلىليطبقواالفرصيتربصونالجنوب،ويىتكالذهبيتعلق؟لابرتقوليست،صيادينومراكببحراليمتفلسطين

معفللحراسهلياليهاما،والذيخرةالبنادقيجمعالقرىالىيتسللعينيوفي..ايضاالسوداوانسعادعيناانها..الخوابييملأزيتونا

...للسجائرمصنعظهرعلىالمقدةالمأريسوراءيقبعونغرهخمسةتنجبوزوجة.لهسعيديتظلرثى..ءلهفلسطينخرراىسعاد

معركةتبدأحتىالصمودمنللمدينةبدلاكان..العملفيهتعطل..لوجودهمعنىحبهامنوتجعل..صغاراابطالاله

..الانتدابفرةانتهاءبعدجيوشمشوىعلىاخرىمعجنبالىجنبا..خيالهابنرقبلكان..يوماطلالةكلومع

كانوحين..-للمدينةالقوميةاللجنةرسمتهاالتيمهم!هيهذهمنقومههجوم،القسطلمعركة0.الصةاحصحففيا(ماركانباء

تراهاكيفوليتساعلبسعادليفيوقتايجدكانيسترخيوقتايجداليوودمصفحاتعلىواخوانهغار؟.نه..اليهودقرىعلىالرعبمثلت

بمعطفتلتفكانتامامهرآهاحينمرةوصعق،ظروفايةوتحتتعيشفي،سلمهفىؤومهبطولة،-نهاريا-عكا-حيفاطر.بقىعالمتس!ءلمة

..كيرةمرةحملمتوقد..مكان!ل

وقالتالصرةفتحتحينلامر1عليههونتولكنهايتلقاهايهفوحار..حيفاكارثةكانتثم

مؤونتكغتفرغاناللجنةخثيتلقد"الرفاقلكلحديثهاموجهة..ذلكالمساءيئسىلن

".الاشياءهذهلحملفتطوعتبعشراتفاذاالبحرالىالتفتحين..التدريببصفمشغولاكان

نظرةعلىعينيهاوفتحت،وصلموىوسجائرخبزعلىالصرةوقتحتمنطقةوفيالسورعلىمدينتهاهلوتجمهر..بالناسمحملةالمراكب

رضمهالومعهاودلدرجةانفعالهفا!لارت،العالمشوقكلدلقتلهوكانواحيفافيتدورالتيبالمعاركعلمعلىكانوا..يستطلعونالمي!ناء

..جميعارفاقهامامسراالمحصنةالمر(كزمنلليهودمكنتؤدالانتدابسلطاتانيدسون

يمسكو؟نعائدةوهيقليلامعهايمشيانوحدءحقهمنراىولقدالانتدابمضرةانتهاءبعدالاالمدينةعن.ئخلىانهاصلنادعتحينفي

يقولهمايجداندونفمهالىيرفعهاثممرتعشةبيداصاإعاباطراف..المدينةلاظلأءاضطرارهاءناعلنتفجأةولكنها،بشهور

ووقفابتعدتثم،الجنونهرامثلتعاودالااليهايتوسلانغرالسفوحفييعيشونالذينالعربعلىالكرملمنالهولوانصب

..المتعطفاتاحدابتلعهاصشيرقبهاواطقتالميناءمعهافتحتانساعاتذعر.بحربلحالهالسلطةومهدلت

زيارتهاوتكررتهولهاتلففوالنارفيهافتكدسوا،رحيلفيراغبكلتحملسفنها

احاسيسهلتشحنكافيةكانتولكنهادقائقمناكثرتلنثتكنلم..الجبلمنعليهم

..!معاويسعدهيتعبهبشكلواتفعالاتهبعضهايئن..بشريةكتل..عكاساجلعلىالسفنولفظتهم

..الاسبوعاولكانانالى..الفزعمنوبعضها،الجوعمنوبعضها،(لجروحمن

منوقمكاملونهارتينليطيلةالناروجأرتالمعركةواشتدت.بهمساحاتها،اديرتها،مساجدها،مدبنتهبيوتواف!لابئ

..الثانيالنهار..الالافلهذهومأوىطعامتدبرعبءالصغرةمديرئتهوتحملت

نهأريا.الىالعموميالطريقعلىتتجهالمصفحةاليهودسياراتكانتابجرحىيستقبلنالمتطوعاتغذراتمعسعادداىاللتلةتلكوفي

القريبةالدورعلىالمبثوثةبا(هـافعالطريقعليهايقطعواانعليهموكانحربوبدات..والبيوتالمستشفياتعلىويوزعنهمالميناءفي

..الطريقمن...الاعصابفيتلعبالاشاعات

عنفانفصوا،التانياليومعصرمنالثالثةفيالاالمعركةتهداولمع"ءرفتهبرابعلىشديدقرععلىالتانياليومصباحفيماستيقظ

الحديقةحنفيةمنيضتسلهوونزلالارضعلىبعضهمواستلقىالمتاريسء..تبكيكانت..راهااذوذهلالبابوفتح

سحبفيالمقوميالحرسخطضعنفيهايستفهمللمدينةلزيارةتمهيداوضعثغيحملماكلفيهاحن!مدشاحنةدبرؤداخاهاانلهؤالت

المدينة.داخلالىالمصابةالسياراتا!رةمنحيهاعشرينوان..لبنانالىليرحلو(ونفسهواطفالهنروجتهفيها

فسارعفثانيةرصاصةصوتانبعثحينوجههيغمرالصابونوكان..فعلهضلتقد

..صوتهااذفيثقبحينعينيهعنالصابونيزيلتجددلممضربهاوؤاومتفرففتتصحبهمانعليهافرضوقد

اما،بيد!اوصر-ها..منهتمرقفرأهاالحديقةبابالىوالتفت..الفرارالا؟مامها

واؤفةكانتوؤدشيذابهاانيصدقلم..ص!درهاعلىفكانتالاخرى..يسافرمنآخر؟نها

صدرهامنيندلقالدموبدأعليهارتمتانلبثتماولكئهاقسيهاعلىصدرهؤرعتولما،صامنناوظللهايقولمايدرلم..المفاجأةوأئ!لته

لتمتصتهم1ستربالقاءسارعواالذينرفاؤهعلىونادىبيدءجرحهافسدلا"..وجههفيوانفجرت"؟بسببيهذافعتهل"سالىبقبضتها

خنقتالحشرجةولكنشيئالتقولفمهاوفتحت..المسكوبدمها"شيءكللستولكنك..احبكانني..صحيحبسببكلير

..بشهقةشيءكلاتتهىثمكلمالهاعشراتليجدالمدبنةالىوخرج(لبابوفتح..وانصرفتقالتها

فكيفشبمءلكلحداوضعتدقائق..يصدقهالمبسرعةهذاح!ث...للريحدواليبهااطلقتوقدوفارغةمحملةوصغرةكبرةالسيارات

قبلاتهتحتتنتفضلمكيف،تموتتركهاكيف؟..الزمنيجمدلمكيفهذهيقذفهل؟يصيحهل،يبكيهليدريلا..من!ولاوخلته

كلماتتشربوهيالجفونتلكترتعشلمكيف..الملتاعةلداءاته..فيبحجارتهالسيارات

..ألاولىحبهممرضاتبضعومن..السلاحشحبممنالاالمدينةفرغتاسبوعوفي
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شبغبع،جسمهفئعملياسعاددممسيستقرأكللوفهو،عنهاغاولممانتاكليدهارحرارة..مانز(لائفهفيشعرهاورائحةمميف..ماتت

..الانتقامالى.ندفعهقوةمنهوسيشمد..كيانهفييلتحه!تنئافى،موتنظرتهافييركنلم..شفتيهعلىالرطبتينشفتيهاوطعم،كفه

ترتويكيفلايدريل!نتقامشهواتاعصابهفيسعادموتاذكىلقد..بالحياةووعدحبفيهماكان..اينسيءتتحدياناللتينعينيها

ابراهيملهقدمهالذيالغليونعلىويشدالكابوسيطردعينيهويفرك

؟.خمسةمعهويميتككلبجوعايموتانيضتارفهل..وأينومى..رةاقهعيونفيررقرأوهوراحهفياظافرهتنغرزفلا

فليدصول!،رلمبمت!خلعهم!ودالتشبهشتعانلككثرلحقنعاةملهبمخنارالمولمشةصمحيحعطىعلىوررعئاهناكالرابيةعلىودفناهامنكوانترعناهاماتتأجل

.....بطلةوكرسناهاعلماقبرها

..لألموارتعش2!لمطل،ذلكنفسهانرفضسعاد..جوعا

واحمد،وصالح،ووديع،ابراهيم..جميعارمزنامباتتحبككانت

فكرممااكلثرجوعهفيفكرؤ!الاخيرةفيالليلةانهاكتشفلقد-..وعبد-الله

..الاخرىاحاسيسهكلجوعهغريزةعطلتلقد..بسماد،

كنيسةفيككاهنحولهوسيلتفونسيناديهم..اخوانهالىوتطلع-واطرافالعتمةالانسيءولا..نجيماتوبضعنحيلاصفرخط

سيقولا"صيح!فىالكاهنبهيقدمالذياتتعائريالجووبكلثرك!..سرابأو!ام؟ونومبلاالمتاريس(ماموهم،المتوهجةالسجائر

وسيأكل"..فاشربوادميوهذا..جسديهوهذا..3!وا"لهمث!ءكلسكتثمالفجرفيمنمناوناتالاهادئةالليلةوانقضت

شيء،اصشائهميسعادمنشيءوسيسنقر..ايضاالاكسيرمنهو..اشطزوتوقعالجوءيرخسدءنومالىالمتعبةالر؟وسواستسلمت

..لينتقميعيشانعليهبأنويذكرءوي!ضجيتململيفتأماالصناديقفييخطعوهفىوسألعينيه4ا!عبدفركالفجرومع

.0ترتجفباصابعالصرةوفتحالزاويةالىنفسهعلىءتحاملاوقامء!ك"وديح.ورد..."؟نأكلهشيءمناماإءجانباالمركونةالمخشبية

وقدمهاراكعارفاقهمنواقتوب..شضيهمنوادناهاالارغفةوحمل"الار!اله

"..جوعانموتانلنا+لرضىسعادان..كلوا"..لهم..وسكت

.الشمورفاؤ!الارضءلىووقع،عينيهفيالدنياوغامتتعىادامفأيإهـمهاملوثةوكانتلايقولونهالماذاسعادأرغفة-

عزإمسميرة؟..لخبزءـصم

..الوقوفعنحتىعاجزينوباتوالايطاقبشكليجوعونبدأوالفد

-*ء،ء***!،*عم**،***?******-*-*ير*--*جم!
وبأنه:مذلبشكلامتحانهعلىتتك!لفالظروفبانيشعرمزروكان

أ؟اال!--:ءكا-؟-!.لاح!كصع--7!!ة*-"."."

:..هوعرضهااذاالاالارغفةيقربانعلىسيجر؟رماكهمنواحدمنما

+*ص-:يطعمانالىاضطرارهتعاسةلعدتعاسةأهناكلدلهعينيهوغطى

بو-شلمبيقعنهر!39!جس!ص؟..رفاقهدمها --صحيدنجد-3

لهخلي!وو!4و!س!-!!-"عفيلمحا!هـ9!غ.--ر-بن.؟.".بيديهبطنهيضغطوهومنالرملكسى.علىحالسااحمدوكان

ء،ءش-؟صالحوكدلد،بطاليهعلىمسلاليااللهعبدكا!،احوالهالىولطلع

ممص.

ث1؟ث!ش:الىتمتدلممنهم!!اولكنكلبجثةيأكللانمستعدمنهمالواحدان

ء..-ةا؟-ا111:+!ا-.اا-.اة/---:يقولماذا..مئهالبادرةتأتيانعليهلقدكان..بالدما.ممدةا!رغفة

.أء!-----!-ء-!إكع--:لاا،44قي!سء!3!ء3*!-6ين-خ-لمه.-..مايأكلونهلهمليتدلرالمدينةالىيمضيانعل!4فأنالفكرةمن لا----كا-،/-!ءم؟"*".؟والادمالحبرسعادوهسا!الدخدوا"..لرماقه

بر!طال!ج!!كاصء-!

يستفظع؟هوكانادا..وومفنفسهعلى.فحاملثم،فديلاوأطرق

!!--

.ءكأ--2-..ء"-!!4يبغيماذ؟رفاقهوادرك..(ل!ورظاهركانولكنهإقفانوحاول

؟-ك!!!+-:إث.-".4-ب---++-ت،!ؤ*:...صغيركمصفورستصطادهرصاصةاقيانللمديئةذهابهوراءمن.

!م!!س.!".دكأيرو!رور..ومكشو!ةكيرةوالعمرانمركزهمبينالخلاءمالمنطفة

-!*!*3-لا-3.،ء411111الااا!؟ا-ا*ا:.متوفعالاتجاهاتكلفيالرصاصباطلاقلفسها.نحمبممصفحةجاراتلى
فجلس؟؟لجلوسالىواضطرهكمتفهمنبهصالحوأمسك..لحظةأجمماوئ

م-بربرالارصمةوبينرقاقهوجوعجوعهبينمعركةطيوفرأسهفيلنتوتب

!!!صلمءكا!"-؟سعاد.حملتهاكمامعرورةالزاويةفيمكومةماتزالكالتالتيمالحمراء
:!-ءكاغيم47انيجبأمرخمسةحياةشراءولكناعصابهيجرحشيءالتجربةان

!حيكب**!**-*-*كاكاء!ص!ى؟.نزدلىيألا..سعاد.لغضبالاولكن..الرهيفلاحساسهصعلاي!

آ*و.:عينيهوأغمض..برمهامغموساخجزهمازدراءمنتمكنواوؤدحيوانيمتهم ش*صسح!

؟ءثيهفقر؟1-فيس3!ش1روزر1لمح!ض1بر!1:افنداء(ن..اطعمهملووماذ(..بعن!الصورةيطردوراح..بانم

؟."-"س3ص*اينفأين..الدينيةعقيدتهصلبفيشيءوبالدمبالجسدةالحا

111!لأ؟سعادخيزاتآكلفيالاحساسبلادةاين،الحيوانيةاينالخطهئة

.ل.ي0.2الثمن،المكتباتوفيالباعةمع؟حسسيناحيةالامرفيلايتبصرلماذ..رأسهفي(لتيالغماماتوانفرجت
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*ة8!ه!ع!كه!*4*كلهثثأورء**هعمء**مهـ***?ء*?*ة**??ءمهـ*"سي"*ء***ء"كعيحعيمسسص

+..-ط،

لر-ء-،ا7+.-:-نريز--ةا7-!"-؟-

لمه..سإقيإ"ظ"؟:.إت"لأا:!نر!!

...و+يمثب!ت3نم!فجر!و!كللو!ضك!،بم!
--ءلإنن+-ةلأ.أخ!.لمه

لمه

لاا؟لا*+!ء+لا""ا".ل!

لم!

"رأ؟حنيبرإ؟!أ!3+6تء"*
لمر،7-ة.أؤ!.--أ!7دنجيمبرف!؟!أ

بر.-؟إ+-إ؟+؟،نج-""--+ي!*

يمحد-01-.اا*-!-!+حمع!في!!،*اسفمةحطنقلعرف!ل!لالبمبوطيةسع!لعيثثطالقناةعبفي

لمر..ء-=كافي(-4ت!!،ش!؟!-.--ب.زر!-%آبهثمكا

رز-لإاقيطس!"%طإلالى3شب

--/،؟ح!+شب.لأ-،

!ل04-!.ت-ثونولبر-؟!

7ة؟!!قي-بم،!،قيإ!أ!-ال!خيرهقواربهمدي-يسةالمحل-جاتالمشبيع-كط

-.تمتدتمازالالدل!مإ

بةعبورهاأورلىوهاأتنءالسفنركابالى

ب!

4

بربوطركلعلىالغر!يلاقىوإلشرق

حيناالحسفقةفيلعبنمدالمدفوقأفصوأجاتتلأقى

العالملسرحوانحنادننحمللكنط!هالظل-لاغازلار"كىرو
....-ب-و

(فانالطويقهرنالاجبينكلعاصبالمكتوبلات-ؤمن

:*سفينكلالىالحملوذشصد
د!بة.

-:تسحبروالباخرةالايدنطهـصمومىعادولاللقمهلتصيب

....عرلانالشمكةلحتذ!فالص!لد
حببترليمهيصيحوروالاولاد.......

.. -الهـربب،ب!يوقمتاختاتشجيالكفيمدليسمن
:المغربطيريححمبهتحنينايطيروالخطو*

"*القل!احزإنحفت ..
*. (1)ثلانبسنينمندبالسراغن-ةباحت

قتيلالمحروحهعلىلطفلم:قالا.لات.حدتغدؤنزةال
....رروروبم!

نجسيلوالبرحألاخراحدهميحمللمالععرحسدرقالبحر)4

ليت:يغاقلمقاتءاالور!-دشالطرل!
.!حا9رجي/ويمه
:للملأنسانلسلاماتفيضالاجدادوقنخاة؟البحر3-برزلملأؤي.يفل!-رمم!

:الغبربيرلم!!اوالشرقالانوأءقؤثترصقت،أعبنيب!
الضد:لال!تطر!فواحااعادوأ....بم.

......الاحدأد51!ش!رموسعالنه!!ه الطلص":لاغايلاتهدو..
:-صينكلعلىبالمكتوبلازؤمنوت،ءدوجفو،لأحنف

سفين:كلالىالحبلوتشد،عتادبتحرول
اللقمه:فتصيبالارضاقحىمنجاءوا

صغبهشياءاينمالدو
بة.بم :المابهتححسنالقاهرهحلته-للشاكأ-.

./روير!مار

:اعودتهفيتدهـار4

من؟ال!تدبيا!قليمعلىالغادرالثلانيالعدوانمنذ)1(تتهاوىتصعد،حبالايد
5691اكتورس92فيالمتحد"العرديةالمحمهوردةاأ!ولغة!و.انا4

:.-..../ملعرمم!

*"

أإحم!ير-***?*بر?بر*ء*يرء**بر***بر*ء*?*ء-بر-**بر*?بربر?بر-حعحععي**ير**ءبرير***بر-*???بر*حع!أ
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-ص--------صاعأثانمتصثرشصصسححس

نعمتهبلاديوتعم.كلمه

مسرتهالناصتوقاوببسمهراهاالحقممعبالب

الدربرمتاهاعصويحنيءاللبلمهيجلتص

لولاهلصبحأشرقما

نجمطوزهمت
أغنيهحروفيساصوغ

قلعص.نوسوصولحوناعطايماهابمضالتهورة الكلمذه.تلك
الحريهوبموسفوالو

البصنمبصحراءفيتشرتت،-س

والح!الاارضرعالصثص!
لانا3قوتنملتبالامتم
ربعصيهرضاوتعود.أوثانلحهممونبيا

عهبرهصايلووسيصاوه

الثورهللثعبلأزئنمسصهالناسفىوتجلت
اعرءماءهناكدامامدرهصبأيبلونذيرا
وبعصانامعكعبوكلاما

جورهأوطانيفي...نرحر2
للقدرالصديةسأعني

الاعحم!!ارديبحرفيثور
صرهفاسانبنودرتعصصهحههمتصكم

المتصس"اقبعصةبرصلجهص

الظامسلاصتيبةبيصصتر

العتارنمالسمفإلكلمةوصنازيراذلامسخت

..للهصصهيا

خاهـق!يحمل!"ان!ابننلجلادلتضيءتذوي

حذارفحذارالاثممدرب

حكارالويالكلمةاهنابيا

عصيصعكوسيففالكلمة.للح!بستصهناقسما

كالهةصبصاصتلسلام

لامينفضلدبنان-عيترون-المقدمهالدفءيخضرث
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-غلا7.بز!!أ-شئر7أقيأ+--+.0001702هـيرت

رهمير"!علر!ضجمثصممحس!رعا

صح!ى-عحى-

فالامالحاله،هذهمللتلقد؟حبيبييايينناكلالليلةنبيتالىن

يظلخالواودكم؟اخرويوه!ثنامضيفيستدنلنا،مشردينهكذانظل

والانصهارالالفةمنبجوفيهاشعرانني!الحبيببينناسقفالليلةهذه

يجلسالتيالطاولةتلك.نحبكانتوكم0بورواوبقبلةاوء*لمةا-نك،الفرةهذهفي،تشعراولست.خرمكانأيم!لييحققهانيمكنلا

تقراقنالتهجالسةوهييقرأأويكتبوهوطويردةساعاتزوجهااليهااتراني،والديرمنزلفيالقديمةغرفتيحتى؟عنكبعديعنيبعيد

كرسيهابةعلىفنغفوالوحيحميافيوهوينساهاكانماكشرأ.كابفبمأقبلمنكنتكمااحبهازلتما

عليها.فيمليامامهتجلسىكانتالنيتلكفهـانتاللذيذةاللحظاتأمافما،نفسيالىكائناقربكأنتانهاخلتالسنتين،اشعراكناولم

بانهاصيعاتيهاثمضاحكامينفجريدهمنتفرصهاوتقاطعهبهالتماوكترأماوهي،نفسيفيهاارىمرآةكانتلقد؟ببرودتهااشعراليومبالي

يقضيهاكانالتيالساعاتبانيشعروكان.تفكررهمجرىعليهقطعتفد؟لمسافاتتلكالانفيهالارىواننبم.باهتةجاممة،نركتهاكماتزال

متحطمكتبهماءليهتعيدوكانت.مشقةواقلانتاجأاكنركانتمعهاحياةبينتفصلمسافات،السئتينهاتينفيقطعها.التيالشاسعة

ويتصنعحينايضحكوهمالاخطاءلهافيصلحتحطمانسيبوبهلهاشاءما،اخرحيناوبثورةحينابرضاتلقاهاكنتاطرهابجميععليفرضست

لافشكانها،الصغيرةالزوجةبتلكسعيداكانولكنه.اخرحيناالغضباطاروكلفيهاتفصيلكلاخرت،بنفسيأنااخترتهااخرىوحياة

..لهعارمحبقلنهافي3دما،تشكفسم!نظلى..ذلكومعي!جهاانهفيمصيركطعنالوحيدةالمسؤولةكنتمرةلاول،اننيفيهالانعروانني

الن:جديدمنتسائلهوهيالافكاروتلكألصورهذهكلبخاطرهامرت.الجدييهترعائلتيتجاءالانالتتضاعفمسقوليبموان

حبيبي؟يامنزلنافيالليلةنبيتلتايشهداركانهبنركنكلان.الجديدوبيتي،الجديدةعائلتي

.نزوجناانمنذلنايسبقلم.مشردينسنطلمتىفالى.بلى-.جذابةحلوة،بساطنهاءلىهي،بذكريات

ماذا،عرفلاانا.بلدنافيكالغرباءهنا(ننا.ركنناعنبعدناان.فيهصغرةبكلوالاهتمام،اثاثهبتنسيقوزوجهاهي،قامتلقد

.جويمنانتشلتلقد.أعملأنليينبغيبارائهتقتنعماءغالبافكانتترتيبهكيغيةفييتنافشانكاناماوكثبرا

اليه.اعوداناخاف..ولكنني-هووكان.تستسرهانقبلبممليتقومتكادلاوهي،وبذوقهبهشقانها

الدليلألديكهل...لماذا-يشتريكانوحين.التافهةحتىفيها،صغيرةكل،ممناعمالهعنيحدثها

يحدثني.قلبي.أخاف..اخافولكنني.لا-تنسقهاانعلىغيابهطوالتحرصهيكانتجديدةفطعةلبيتهما

مثقفةانت.شيءيبررهلانفسكفيلهـوس.ننسسافيأناحبلا-تبتسموهيتفتحهالبابالىركضتمجيئهوقتحانمافاذا،وترتبها

.الامورفيعقلكتحكميانويجباستقرتحيثالىوتقودهيدهمنفتمسكه،ويقى(هاذراعيهبيئلمحياخذها

يحدث.لنماشيئاانعلىالدليلفاعطني.ايضامثقفوانت-تنظروهيبهملتصقةلحظةوتبقى.اليهابيدهامتيرةأ/لجديدةالقطعة

لنسفنبيةهناكبانيقولمنسمعت":تقولواردفت.لحطةوصمتاستطيعكنتليتني.حبيبتيياهناجميلةتندو!م.رهشايتأملاليه

فيهذهمنطقتناتبداـمنوسوفستندلغ.الثورةنسكها.انالتياذضايةالراحهاسبابفيه.تنوفىرائعابيتا:تتمنينهماكللكاحضران

صحح؟هذاهل.بالذ(تالليلة.ليتوفرهممااكنراتمئىلاانني:قاؤلةتقاطعهدكانت.والرفاهية

نقطة.آمنهيمنطقتناانثم.كلاممجردلعله.بذلكعلمنيليمس-انكنيقل.عئديملهقيمةلاكلها+لاثفهذاافن؟تحبنيالست

؟مايقالكلتصدقينهلامتلكاناحبلاانيثم،جميلانظريفيشيءكلفيستحيل،تحبضب

ا؟مناكادانني.يتحققحدسيكانماوكئ!ا...مطمئت"لست-تصبحشيءكلعلينحصلحئ(نناواءتقد.واحدةددعةشيءكل

بحججه،اقتنعماغالباكنتولكنني.يقاومهعقلي(نمنبالرغمبه:عادياشيئالاعينناويغرونملكهمانألفانمنبدلمحلا.جامدةحياتنا

سنفعب.سأتبعكاننيعلى.العقلحججتضاهـيكانتالواقعة،ذتائجهاليس.بيتنافيجديدةحياةوقتكلفينبعثهذهبطريقتنا؟ننا

سناخذهلولكن.يحدثمالناوليخدثسطذهـباجل.بيتخاالىالليلة؟حبيبيياكذلك

س؟جدتهاعندنتركهاام؟معناالطفلةوالسخريةاللطفبينتحاربلهجةلهاويقولبرأسهيرهزوهوفيضحك

لسنصحبها..عناببعدهابالنارهدأ!ن.لا-"!لنرى...أكملي.ارا؟كاحياناتعجبنيلكم91

الاولىالسنةفيانها.شعثرةاليهفركضت.الصضيرةالطةلةالىونطريسترضيهآانيلبتماولكنه،اجاناتفضبوكانت.تكملتكنولم
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احب.منا.نركوانالحبيبوجههميراسهاغمرتلقد.تفهمهانهاتبدوفهيذلمكومع.عمرهامن

شيءكلكان.يقولهكانماكل.دسمعؤكنلم.الهلعمنوأرتعدت.المستضعفنجميعمعهايشدويئهوثدهااليهمضمها

.التا"لرةتمتماتهسوىالزهيبالصمتيعكلولاشيءلحظاتمندهىادئا

تركنا؟:.نصيحوهيمنثورةفهبت.الاخيرةالجملةلى5الاتنتبهولمالاولمىالمرةلكانها.الحبيبمنزلهماعليهما!طلالبابفيالمفتاحادار

!ولانتر،بوماذا.معكواناالاونهبلن.لا؟وحدبما(نا؟انت؟مندفئهمافقدلقد.جديدافيهييموشيءكل.ايى"قيهايرلحخلانالي

فذاليس.لا؟تقصد(نتريداينفالى.مسدسحملعلىتجر؟لاانكلاالسكانمنخاليةكلهاالبناية.فبدا-موحشاالاسبدإهذا!ةطي

يكونانبل،الوطنسبيلفيإرءايرستشهدانالمهمليي.ميدانكهو.اليهودخلا.حالكرهيبصمتبل،ترتعشانفاسولاحركةولانور

المكلمة.هووميدانك،مصدانهفيمفباهوواسعالغيارعنهتزيلالراديوالىفركفت.إثالهالغبارعلالقد

حرارتها.فقدتلقد.بعجزهاالاناشعرولكنني.بهااومنكئت-المسر..يتابعيانيهموهوبدأهاقصةمنصفحةآخريقرأمكتبهالى

نفسيفيفقدت،اهينتلقد.أمقتها.احتقرهاانئي.قتمتهافقدت..ما...ما:تصرخوهيلعبتهاالصيرةوضمت

التعنيرالوحيدهيصفةمنبهاملتصقاماكانكلمنتعرتلقد.ةهـش،،اوالم!كنفيعلىالقتهاثمذراعيهابينوحملتهااليهاهيوالرعت

.والشرفالكرامةوالنذل،الوطنةيدعيالخائنان.مخواهاعناتركاني:يتمتموهوالامالىونظرالصغيرةواخذرأسهفردع.المنهمك

منالمراديواذيعالذيالبيانتسمعيلمانتلا..والعمقالثقاقةوالجاهل.اكنباناريد.ظئهواناكاملاسبوعا1فقدتلقد.(عملان(ريد

سماحالىالعالمويد!وسفينتنايقودربوعنافيرجلاجهلكانلقد.قبالتهاالصغرالسريرعلىانطفلةواراحتلريرهاالىهيوعادت

الذكطهو.والعدالةالحقمصيرعليهيوقفالذيمماالمثقفهو،نصائحهاللحظاتتلكفيتحبهوهي.وتفهمهزوجهاموقفتقدرلقد"كانت

بانهيتبجحالبريءشعبنااطفالويذبحوايطوابانللمستعمرين)شمحبحاجةاعصابهاوكانت.خالقافنانافيهايبمواتياللحظات،المحمومة

اية،(عبدمالساعات،كنتالتيالكءمةلتلكبعدقيمةاية.وطئهينقذ.للنومفاستسلمتالراحةالى

اخجللم،اجل.المتناقضاتبينمحتواهافيتجمعدامتمالهاقيمةانبعثتحيئالليلمنتصفبعدالواحدةالىتشيرالساعةوكانت

اجل..مثقفلاننبممنهااخجل.بهااليوماخجلكمايومابنفسيزرتتحسسيدهاومدتعينيهاوفتحت.الفضاءفنىناريةطلقةاول

..مثقفالشمالصوبمناخرىطلقةانبعثتحتىلحظةالاهيوما.الكهرباء

المطلقاتانهالتثم.اخرثم،اخروتلاهدهيبانفجارالحيميولوىالتيالاولىالمرةهيكانتلقد.انقطاعبلاتموي؟لطلقاتاندفعتتم

البعي!فييرتطمثمالحديديةالمخازنبابوابيصطدمكانا!رصاصولعلالتييدهاوجم!ت.هـسهافيوجست.كهذأدويافيها"نسمع

.الرصاصيتبادلانوالغربالشرقمنالخصمانوكانمريعاصوتامحدثاتصرخانتريد0تريهـزوجها.صوتهاواختنق.المنورتتحسس

بينهمايتلقىوسطامنزلهماوكان.متحدياالاخرعاد،احدهماسكتقاذامنستموتخائفة،خا"لفة،خائفةانها.اليهابحاجةألانانهامستغيثة

احسترهيبةقنبلةانفجرت،البنايةوامام،الجنونيةالاث:ينةوراتحبيبى.ياتخافيلا":المجاورةالغرفةمنيئاديهاموتهوارتغع.الهلع

لها.يهتزالبيتان".اليكساكأ.تزعجيالطفلةلا.هناانا

ببتني؟تنسفسوفالبنايةانلكاقلالما.اقترب،فنياقرب-..خائفةانني.اليتعال.الليلهـنتصفلقدساهرا؟تزالاما-

احد.بمصرنايدريولن.حقيرةميتةهكذا،الانسنموت!اسمعكلم.ترتجفانويداهاشاحباممتقعاوجههافرأى.غرفتهماالىوهع

.النهوضعلىاقوىلاانا.خط!شيءالامرفيليس.حبيبتييابأسلأ-

يخف2فعادكارلعل.عليهكلهجسدكالصقي.الريرعلىتمددي-؟قضنكأنهيتهل-

شيء.محلىاقوىلاانا-.التوريةآراءناستتبنىلمصحيفةمقالابل.قصةاكثباكنلم-

ورمتاارفيقدساقبهابانوجأةوتحسى.دوياسمعتكلماتهبوكانت؟طوبلةفترةمئذتركتهاانبعد؟لصحافةميهـانالىتكودوهل-

وانطوتا.موقالى.فقطضم!يعلييمليهما،اريدماسأكتب.فيهاموظغااكونرن-

النافذةمنتقتربيلا.لا.لا.يتبعهافركض!.تنهضفجاةورآهامكتوفابقىاناطيقلاوانا،ضمرفيبوخؤاشعرافيني.؟ريدومنئ

مقصدهم.غرفتناوستكون.هنامنتنطلق؟لنار؟نسيطنونيؤمنونابطالانهم،يومكلاروإحهملبذلي!هبونو؟لمئاتالايدي

انها0طفلتيمنبالقربهناابقىانارفيولكنني.اقربلن-ادعومنحياتنشطراوففتالذيانا،انااما.بها(ومن(تىبةبالعقب

؟الزجاجافتحهل.الرصاصمنغليهاواخا!.النافذةتحت.متفرجا(قف،اليوم،نا،بذورهاني!فاقمعوازرعالثورةؤ-نالى

علىراسهاحانيةالارضعلىتجلسكانت،الخطرحالهاشتدلتوحين.عنهااعبراناستطيعلاكلمةألففعيفي.سلاحكلمناعزلاقف

تخرقالطائشة(لرصاصةلعل.ءيهذراعيهاباسطة،الصغيرالسريرااي؟اجكملماذا.مسدسحملالىتستهديالميداياجل،ويدابمما

الصغير.الجسدءلىتهبطانقبلجسدهااخرجانيكفي.فعليةمشاركةاشارك؟ن.اشاركانعليولكن.شيء

هيان.طويلانغيبلن.لنرحلقومي.هداتقد(لحالةانيبد،-ينتظر-ساهرايزالماالذيشبابناالىواتحدث.الشارعالىالان

.جداضروريا،فرورياترينهما،حضري.ب!بتناالىنعودثمايامالا..نصرفهمتحتنفسبمساضع..اليهمسأتحدث..والنصرلموت1

علىتقوىلنانها.محطماجسمهاكانل!ر.تنهضانوحاولتهنا.ابقىانمنلضمرير؟حةاشدوهذا..الاقلعاىالماءسأناولهم

.الوقوفاكتبهاكئتالتبالكلمةقيمة،مرةلاول(زنالحاسمةاللحطةهذه9؟

الاولىولادتهابعدالاالحالةؤلكبمثللشعرلمانها.جداتعبةهيطاقتهاوفوةوفظاعتهابنبلهااشعرفقطاليوم.الوطنية.التضحية

ت1بالعثريسيرونالناسكان.النافذةمنواقترتنفسهاوجرتالركنهذاافارقان:الشخصيصعيديءلى،تعنيبافتانها.الايحائية
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منها؟حفنةهمفاذااجسادهمكانوامنهمالاطفالخى.اللباسمنحاجتهمنهمكلحملوقدمهرولين

وتدفعهاميها2يتغتزالماالخوفمنروالسبان.ذلك.نتمتمكانتلشدةشاشةعلىتشاهدهمانهااليهاوفي.شيئابايديهميمسكون

هذايطفوانخشية،شيءايوعنشيءاي.نتكلمان،تتكلمانالىبالكبر.الصغيرفيهميختلطتتعاقبملونةاشباحولكانهم.يسرعونهمما

تصعقها.الطقاتعادتحتىلحظةالاهيوماعليها.فيستونيالخوفيضعرون،اليوم،وهم،صدورهمفيالحياةن1.شيءكل.نركوالقد

كمالحمراءالاربعةالعيون،الاربعةالعيون:محدقةبهوامسكتفاجفلت.يمكنونمااعزبانها

!إاخافهاجرىمابكلتحسلمهيبهبفغريب.افاقتلقهـد..الصغرةخذ-

احضرتهل.الحالةتهدأحينسنعود.طويلاالبيتعننغيبلن-جيه!فياةالحاعنمشفسرةلاميسأتلفن.خذ!ا.شفافنوكلهاإنمع

؟تنيءكل.الميهنأتيانيمكنناوهل

واستحضرت.لكالحبياءوبعضألصغيرةتحتاجهماكلهياتلقد-كلوكان،وتكلمت.السماعةواخذت،المكتبةغرفةالىوسكضت

.هذامناكثرنحملاننستطيعلافنعن.ذلكيكفينيلينومقميممسشطلعة.النافذةالىونظرت."خائفةانني،امءياخائفةاني"قالتصما

غيبتناطالتربما،إبريمن.الاقلعلىثوبالكاحضري.لا-الىفتصلالجدارصوتهايخترق(نتخشىهذهاللحظةفيكانتلقد

.الشيءبعضجساوربيتسصخعىورأت.مهـانكلفيالمبثوثينالمراقبيناسماء

بعد.هذابيتهاالىتعودلافقد؟ستحضرماذا.خزاذتهاوفتحتيدوكانتمسمسين..يحملانصاحباهاوكانبهاتحدقاربعةعيونا

ؤطعةلكل.كلهاملابسهاتحب؟نهافيه.شيءكلوانهارنسفربماالالةوتركت.مكانهافيوجمدت.اتمفوناتركيانتشرخامسة

منوجودهما،بعضاتحملانهاتحسولكهها.قليلةانا.وذكرىحكايةمنها.ووقعتطفلتهأبلغبةفاصطدمتغرفهاالىوركضت.مكانهافي.نسقط

لامرةهـ؟هاحينمث("ترتديكانتلقد.كميحبه.الابيضالثوبهذا:شاردتانوبمبناهالصغيرةشعراعبيدوكان.اليهازوجهاوركض

نفسىصفاءمنبهتمتارماكلانه.يعكسققال،(لاولى.ينبغيممااكثرثائرة.ثا!لرةاعصابكانارى؟بكمابكما9)

لهتأخذ.كلهاتحملهاآنتستطيعلاانهالا...وذاكوهذا.وبراءةتضبطيانتستطيعينلاكنتفاذا،شجاعةاكثرانك؟عتقدكفتلقد

حسرةنفسهاوفي،الخزانةوستغلق.فقطواحدا-جطجةفنحن،قويةاريدر؟جنسكمنالجهاليفعلفماذا،اعصابك

غرفتهمامنوخرجا،لهالطههووحمل.الصغيرةالحقيبةوحملت".واندفاعاهوساعناتقلولاجهادناتثاركناالمرأةالى

البابيفتحانقبلونظرت.المنزلعتبةالىووصلا،الصالونو(بخاز؟.المرحلةهذهتجاوزنالقد.اعصابضبطقضيةالقضيةتعدلم-

ملأ-لزالالملونةالمخرمةالاوراق:قائمةتزالماالزينةآثار.انالصالونالىالموتان.مصيرنافيهايتمارجحلحظة.فيهانمرحاسمةلحظةانها

الك!ربلأليةاللمباتوكذلكمنهاتليةوالبالوناتاخرالىبابمنمعلقةاخافوانا.حقيقتناعنيركشفانه.يذلنااجل.ويذلنايهددناهنا

لمهي.هناتظلانتريدانها.يدهامادةالصغيرةوبكت.الصغيرة.؟لموت

فاحتفلوااسبوعمنذميلادهاعيدكانلقد.تلكالزينةبمعالمبعدترتعحولفلسفيةتأملاتمنقرأتهقدكانتمابعضخاطرهافيوبرق

هماوها.منزلهمامغادرةالىالتانياليومصباحثياضطراثمبه.واقعيطابع؟يمنمعراةسخيفةالملاحظاتهذهلهاتبدولكم.الموت

فيه.كاملةليلةعليهماتمضولمعنهيرحلانلحظتهفييواجهوهلمهم،الموتمسكلةيعانوالمجميعاهؤلاءان

فيهبحثوالقر.ربمنلموكأنه(لانسانفيهاينهارالتياللحظة،الفاصلة

البابهوو(ؤفل.الحبيببيتهاالىفنظرت.؟لمنزلخارجالىد!هالويمجدونهكانواحقااتراهم.الرهيبهذ(واقعهيعوااندونمن

وحينصوتهفاخئق.تبكيهيفاذاإليهااونظر.مرتعشةويدءببطءيرفتحمغترساوحشعا:امامهافيهايتجسدالتيلصورة21بهذهوهتمظ

ناالمهـبم:كالطفلدعوعهاتمسحوهيشاحبةابتسامةابتسمتاليهنظرت(لطويلة(ظافرهويغمدمريعببريقعشاهوتلمعقاتلةحادةانيابعنفمه

نحبه.سولىسيضمنامكانكل.ننجوالشبحبهذااحستلقد.خيطاخيطاتنبشهالطريالجسدفيالقاطعة

نا-جب.انتبهيوألان.اليهسنعودول!غا.حبيبتييااجل-.اموتانار،بىلا.لا::صوتهايرتكعانلونفصاحترقبتهاعلىيطبق

احداانمناولااتثبتانيجب.مكانكلفيمتنشرونفالمقاومون،نحنر،اترعما."اناريدلا

يسمحو(خىبنفسيالحراسبعضاعرفسولىالافلوعلى.يراوالنمصيرءلىخائفا،خائفاصمببمهفيايضاهوكان.اليهونظرت

قليلا.وانتظرينيلطفلة1خذي.بالمرورليءاىو(نحشى.عاطفتهمناكترعقلهيحكمكانانه(لا،الصغيرةتلكء6للته

منللمقاومينيمكنلاانهثم.معاسنكتشف،لحظةأدعكلن.لا-:لهوقالتقليلانفسهاقهدأتبذراعيهيحيطهازوجته

ذلك؟تعتقدألا.طفلةايديئابينيرونوهمالنارعلينا1يطلقوانمنطقتنالقتال1ساحةفيكنتلو!لهالخوف1هذاخالىكنتاتراني-

نا؟الانترتكبفظلالعايةأنسيتولكن0صحيحهذا-فانا.شجاعةاكركنتربما.ذلمكاعتقدلا؟المقاومةافراداشارك

حتىمننمارجين.،فنالفينيعيشوناياممنذوءانوا،يقتتلونسكلانناالناسمنبفريقمحاطةكنتلومنيوحيدةاكونعندماخوفااشد

منالضعفناحبةعرفوالقد.السفاحونالسياسةمحترفوبينهم؟وقعائبدلابتضامنناانناانييخيل.سأواجههالنيالمصيرنفسيواجهون

هموها.عنهمر"يدفعونشعاراوحملوهاوابرزوهافاستغلوهانفوسهمالمقاومسينتدقعاتيهيهذهالنصروفورة.ننتصروانالموتنقهر

وطنادناء،لناونحن؟لرفيقهوواين؟لعدوهوفاين.بتقاتاون(لانلكوننانعيشايضانحناولسنا.متجاهلينهعليهمستعلينالموتالى

لالفسهمبتبيحونقدنفسهالمحيفيلناجيرانااناتتصورين؟واحدفىيومكلنستمرفكيفوآلا.الموت:المرعبةالحقيقةهذءنتجاهل

فقطاننا.نقا.نللانرنولكننا!هذهفطاعةابة.النارعلينايطلقواانالبشراخوانناافواجامننرى،اذلحظةكلفيمهددونونحنالغداعمالبناء

المزيف.غيرالحقيقياستقلالناعن،(رضناعنندافعانفسنهعنندافعتنحلحتىوالنتنالدودفيهايعشعثيمنالترابحفراتيومكلتضمهم
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كانلقد.وقبلها.وتحترمهتحبههيكماليهونظرت.قراتهاهذهلاظهارنفسياكرسسوف.ومجم!انبلهالمقاومتنايردماوهذا

شاركةدبل،سيشاركانه.عنهازيحقدكابوساان.بالفرحمفعماقلبه.مصنىكلشوهوالقد؟ذلكمنفا"لدةاية،الهـييا،ولكن.الحق!لق

..التواراخوانهاليوممنذ!المفاهيمجميعوؤقبوا

بالكلمة؟ايمانكاليكعادهل:لهوقالتالمضاومةافراداحدالمقابلةالزاويةفيكان.الطرإقالىوالرعا

توجيهاتالىايضابحاجة؟لثوارانا؟من.اننياليوم.اجل-مايرصرعانعلى.لهواذن.اليهفهرع.بيدهأليهفاوط.الشعبية

اعصابهم،ءلىيعيشونهم.الينابحاجةانهم.والمخلصينمناالمثقفينبكلو-تقارا*.هروماتوذعالملحظةه!هفيالمقاومةلان.استطاع

لحظةيج!ونلاالمحتدمةالمعركةؤ)بفي،نهم.بعواطفهمينقادون.الفاصلةالمعركةسبكونلعلها.امكانيلالها

مبتغاهم.هوالموتفكان،الموتحتىثائرون،ث!كرونهم.فيهاريفرواألطفلةتحملوهيوركضت.وادارهاالصغيرةسيارتهالىوركض

نستمداننا.نعثهاكناوانعملياالمعركةخارجمانزالفاننا،نثناما.ترىتعدرمحتىفوقها؟نحنتوقد

جنمنفصنبقىبل،بواقعهمنلتصقلاولمكنناوحماسنامادتناوآقعهممن.جنونيااقلاعايقإعبان،يسرعبانالمقاوماليهواشار

طف:عا1عوعلىنسيطرانعلىقادرينتجعلمنامسافةوبينهبيئنا،عنه.ميدانهابالذاتوهنا.المعركةستبدأ

-خططنطننفذلمفاذا.والتخطيطوالتجردالبحثفيعقلنادبستغلبانويستغبثإصرخلهجاركانلقد.كفثم.يقلعبانهووهم

امثل.زاهرلمستقبللانها،بالمستقبلتنفذؤلسوف،اليوموتوجيه!"شاتلكعالىمالكرةمريضوهو.4علب/يغمىانيكاد،ؤليلاينتظره

علىتستوني،واشملاعم،اخرىثورةتزرعاننيالبثورشكونولعإهاوكان.لمزؤوهبهالاعدأءعرففلو.البلدهذاعنغريبهوثمالليلة

الحياني.وواقعناتفكيرنامجرىفتغيرحيا*شامرافقجميعالىورجع.كمافيةمعاثصرةيعاثمرهيكنلموانجارهبنظافةيؤمنهو

له:فقالت.الانفعالمنمتهدجوصوته،الراضيةزوجتهالىونظروانطق.سكرانكأنهالخلفيإلمقعدعلىلمفارتمىالبابلهوفتحالوراء

"ءث-ىالن.جداكتابالككلجادانك.عليكاخالىانني-.(لرصاصاصواتخلفهمنوانطلقت.بسيارتههو

عليكأالقبضيلقواانالا،بفيسوىتريانلاوفيهة!زيزسوىتسمعانلا3اذناهواصبحت

الا.لذرننجشعيلاولكن.و(خرىلحظةبينذلكتتوقعيانيجب-كلمن!طةالطريقوخلا.بقعةكلفيوتزرعهالموتتنثرالتيالملتهبة

تنرفعنالاقلعلىادافعة!،اصمتحينضمرياخونانيتعتقدين.حيهودا

بقدسيتها؟ا؟منالتيالكلمةان.مسدودةشبهالطرقاتان.سنتوجهيهف.تأخرفالقد-

لقد.الارضءلىمدصغيرفراشنظر?لىحطثماليمينالىواتفت.طريقكلمفترئعندقا!لمةوالمتاريسافواههافاغرةالخناد!

جبينى،ع!!متديةالفاحمشعرهامنخصلةوكانت.نائمةطفلتهكأنتيقودبهـ!ةجخوررة،كانيفكر.ان!!لحظةاوهذءفيانيختارلهيكنولم

الصغرتين.شفتيهاعلىتزدهرمحببةبسمةوكانت،(لايبض.انجطههتغيريحاولثمعنهفيحصرخئدقااومترالاوجههفيفيرى

"دريسمطرجيع!للظبلغلقد.ششقرلا(التيالمحمومةزوجهانظراتتتابعهيوكانت

به.تشعرتعدلمانهاحتىاشدهعندها؟لخوف

الرصاصاصواتولكناعجوبةبايةتدريلاالخطرةالمنطقةواجتاز؟

وتجفل.ترتع!الصغيرةوكانت.ادنيهافيتتفجرتزالماكانتوالقنابل

أعكةمال!الهمايقلولم.كاننائهومشىجارهمانزلواندتهابيتبلغواوحين

البكاء.فيتجهشوهي(مهاذراعيبينارتمتالبابفتحوعنهماشيء.اي

ثائرةوانها،(لراحةالىبحاجةبانهافيوجهافاشار.تبكيوظلت

07!عصاب

تقالعهاهديةاحملاليومصباحخىتصحولم.ونامت.السريرءاـىوتمددت

،0التالي

*بذفيلصد!هثبائعياصواتوكانتصباحالا.الرابعةالىتماماتشيرالساعةكانت

ألمبكرةالساعةهذهفيياتونانهم.المخيفالصمتتخترئالصحف

السلطةبرهاسمحتافيالساعاتاولىوهي.الثورةصحفليبيعوا

وهمالمنازلشرفاتالىفراشهممنينهضونلناس2أوكان.بالتجوال

بابوفتحفراشهمنهووهب،الليلةتلكفيجرىمالمعرفةيتلهفون

!رصارغصات.الصحيفةالسلةفيورمىبحبلمعلقةصغيرةبسلةوادلى.الشرفة

وامسك.الساـةرفعبل.ؤ!وسهمنتبقىمالهيردانهوينتظرولم

بخروجهشعرتلقد.زوجتهالىوحملها.نفسههدأتوقدبالجريخرة

لبنان-بيروت.يتمتموبد(يديهبينالجريدةواخذألغرفةالىودخل.تترقبهفبادت

يديها.بينالقاهاثم

عنوانهاوكانلزوجها.كلمةاؤتتاحيتهافيتحملالاولىالصفحةكانت

سحص)"الكلمةشرف"
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+؟-ابطخت؟!!نج!ذ!!ب!في-،ك!!بور!حسث-ختب

!ر+؟!-قي-لخيم!-..

-!-!"بر-!جج!-2ب

-ط،!!

"..النصررعدلكناذهبانيالنيرانالسنةتتلا!ىزالتصامدفعا-رحتىصمدوأ

وتبرقالوتاحىلامترعدزالتمامرقهأخرفياخهـجنديصتى

يخطهنولايصومونوالتررالنار3وتزجهابليالإيامخمسة

الدمللونالنتفقكان..الفجرصذافيكاطودوالقلعهابامخم!ة

-......قهؤراخرالقاعةجدارخلفسقطتازاحفأالموتأرتدنم

الحمع"!ووتحعددحانوسحابا!محنيينالتقياجنديينالاز!ارطيفالقلعةاحتضننم

عهالقلابطالاخروتحرك..عيننظرةفيواتفقا..لاوامتدالفاقبلها

الشرىالرئةجرحتمسكبيد..وأ-رركنمنب!ضلا"القاعهءلمرفقفينقلجعل

النسمهمسرىفيءلماتركزويدالجندأمكنةفيولتتنقل..قصهللعالمولجمنقل

..كلمهفتكتبتميلثمجناحيهيلميكادالرخان

..غدأللاتين""..الصيدبدونيعودثم

..تقدر-تضربيدكل..للفجرهذافيالجندجاءصباحذات

صبرعينغمضةتنصبركمقدطلقهالقلعهفيتسكتلمالبحرخلفمجنونلك5ارلصلهم

"..يموتوهوجندياخريكتبها،الخيراتجزرمن،خنائمدوالعو

و"،تالبطلانكفأثم..لحمرشرقياتوسبالا

لرفيقجسداولعلىبيديهألقى..يشدانجنيانينصبوحديدوسفيننارعدتهم

..جميعاالاصحابفيهعانق!راعرا!فاوتاصرأعدقحمانحربفييقهرلمتتريقائدهم

دوحهمنظرعلىعينيهأغمض الانفاسألاصةكا!للا..قتالسبعيندييجرحلم

بظلاللمهور"لالىتقدارحدرفيوهـلما،!بنفيوهـجاألا11عهالقلفي!لنخمرب)ا-

التلعنددأرالىوتميلليالللخمىميزالتالحظةاأ.راًمتلاثةبومانيوم

لهاطفالىفيهما..ا!زعره،تتنهارفلأالموتبمطرهاوالظالعة

الليلسكونانداحثمالظهرعندالاول!سقط.ادنارباكارزتدقف

نهارطيفالقلعةاحتضنثمتضربتفربزالتماالقاعةلكناست!ا!لنمدلمحعهابحة!ب،-.ز"هـدد

وامتدالفاقبتهااتوناثربأتونتذرزالتماألجمرمنه-بنضبلابركات)1-

القلعهءلمرفققيليعانق.القبرعلىونمردكو!،

..قصةللعالمولينقل..جنلحيهيلمالرخفيو)ارعجمما.".دكوهادكوها

.إ!لعودونالتتر

..لكنى!ه
أورهـىالرئةفيمجروح

أيوبكاكلالقاهرة...ميتازت..الخامسىأليومفجروأتى
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ا،صممى-!س!س!ا
اط+.-دا

-----صسى---ص!س!س!ص-!-.+.-..-"2.!؟؟.-.-ا
-....ج.بز-يز.7-تا

ا.اج؟إ+=؟أ+-------.-!يمع!جمر-صى!رلرهـالصا،لا

ث-بز--،01-ب-6+!،-؟؟!--.،ص-3!6!!لا!صص!يصعء!ا

7-ر-!؟تنأ؟-+كأكأ--سد-.فيإ،إخ-.ا--ج،----.-

7"د--ء

د-+
!م!ض!ف!!ب!!!تر!بم-؟ش-"-"؟لآف-3:ت،-و-"3ت.--:/-

ء؟بمشبمط؟%+7--*!أ-؟نربمض-:قي...

01!+/7!؟---+؟؟%كا.-بز!!ذ-؟--!-لا؟كاجمماظأ!يمأذ؟ليم!ش-ا!!ىمحسى-محى-!ى-!سم-!ى-!سس---حمسى-حمسى--،--حمسى----ح!س!سى

ا!!.-3ض!/ط"نرررن3!-7!أ!؟،-ءبهنئ+؟نج!أ+بر،

-------!فا
،الثائرةالمشاعران..اقتساراالمشاعرتقتبصرلم،الثائرةل.ماشقةمن،العربية،الثرقية،الفتاة"ر.بمإ)فهي...العاشقةاما

صفحةكلفيبل،فصولهامنفصلكلفيالقصةبهاتغصالتي!دمشقؤب

عاطفةتألرهافتاةكلقلبيعتلجماقبيلهيمنانما،صفحاتهامن!نفسهالحبوعلى،وقودهتقاليده،المجتمعفعلى...الثورةواما.

وتكفر،؟لقيودعلىتثورهيفاذا،الكبرةالصعابفتصادفها،الحب(لتثابة"كوليتيةالسورفالاديبة،كليهماو؟لثورةالعشق،هذينصانعواما

قة،الحقيوجهلهايتبدىانالىوتجمح،،الجامدةالصنميةبالمثلانها":فيهافيلالتي،"معه؟يام"المطولةالاولىقصتهافي"سهيل

فعلتوما..والشموسوالثورةالئضالانهكهاوقد،الواقعالى!ترتد!"الادبعالمفي...ثورة

وهو،ووضوحوصر(حةبجرأةالاحاسيسهذهعنعبرتان،كوليتانفي+تكولىللادبربة(لفنيالابداعتمثل،المطولهالقصةهذهان

الصغيرةاجنحتهاانطلقتانفكان،"الروانيالصدق"يتطلبهما.عبن!ىو،ذا،الفرنسبمةباللغةالاشعاربنظمتتسلى،ايومقبل،عرفناها

وازها،واعجابمودةفياليهافنظرنا،الثائرالصادقالفناجواءترودوتنال،القصةكتابفتذ!ل،الكتاببهذافجاةالقراءجمهرةءاىتطلع

وتطرفهساالثورةهذهجموحفيقيل"مهمابلاعجابحقيقةلثورة!4!يبوحواو!خلفالضلوعيكتموهانبعضهمحاولمهماالشديداعجابهم

وايغالها.ذاكان،الصحاقةعالمفيالقصةهذهاحدثتهالذيالىدويانعلى

وهو،الوسيقيالشاب"زياد"،الشاعرةالفتاة"ريرم،)حبت1انواو،ساخطسخطوبين،معجباعجاببينما:متناؤضينحدين

ةما،وصديقاتلهااقاربفيممثلا،المجتمعفلامها.دينهاءيرعأىعجيبا،غاواوغلا،حدكلالمدويهذافاقولقد.الغالبهو*عجاب

المنتفضةللعاطفةاخلاصهاسبيلفيلهايسدىبالنصحوكفرت،لانتمنعليهاوخلعوا،الهالاتمنهالةالكالبةحول1نسجولقدحتىا

قلبها.سويداءفيوما..سواهاقبلنفسهاعلىهيتنكرءباتتماوالسماتالصفات

كادتاومنهافتحللت،خطبةآصرة"المفريد"بالفتىتربطهاوكانتاناملدء؟مسكتانما،"معهيرام1"ابدعالذيلقلم1لانالا،ذاك

لذاته؟محباانانياتراهوبمئ،اليهتميلولاتحبلابم!ترنج!ذا،1الشأوبلادفافيالرجالادبعنالنسوييلادبقصرااولطا...انثى

بمندزتبط.الفريد!،زيادتحب.نفسهاوقلبهامعصادقةانهاالىندفعهابداعيعمللكلالمنتظرالصدىهوالتهببلفكان،(لبعيد

الذياليومذلكيجينانترؤبثم..وحدهاالحببراطةتحبانلى1،المرأةتستحقهتشجيعمنبهواحبب...سيدةالجمهور

.السعيدةالزوجبةرباطاليهفيهيث!دهاالت!(ـيلويكون،واستباقتزاحمبينهمااذاكفيكون،الرجلتح!اذي

بالبعيد.ليسايومذلكولعل.بةوحسبانبقدرلها

الىتحنرومنتيكيةفتاة،ريمشخصيةلنالترسمالقصةانجندأتالقصةتكتبلماناملتخطهاالتيالقصةهذهفيالفناعجبئيولقد

:ادجهولوالجراةوارلمتمردالتحرر،ريمبطلتهافي،اعجبنيمثلما،اليومقبل

الموصتة،غرفتيفادخل..الليلساعاتاياميساعاتاقسىكطنت"موائبوباك،بلاذهانتعلقبالرواسبضيقهاثم..والجموحوالاندفاع

فيرغب،والنسيانالنومفيرغبةعنيواغمض،سريريعلىوارتمي!والتصرلىوالقولالتفببرتكبل

جبئةبيتياذرعساعاتواقضي،فراشيمنواهب،عينيعنالنومعنها،سكتتفما،صدرهافيتئتفضالالسانجبةبالرغائبريماحست

وياوب،السماءالىفانظر،الشرفة(لىؤدهايتحملذيثم...وذهابادربهـافيفلقيت،مألهاتحقيقالىسعتولكنها،وأدهاحاولتولا

..النجومبين..اجدعلني،وابحث..وابحث،.النجومبيننجباني،الحبفذاقت:قدماماضيةوظلت،(لصدماتزعزعتهافما،؟لصدمات

!ص،حزينةابتسمتمرةمنوكم.مديقااجدمحلني..الساناوانينا،الىانشجنا،ثموطلاوةمنهممذوبةكاس!اب!وشقيتبه،واترعتونعمت

"...انامثلي..وحيداليلةكليسهرلانه،وناجيتهفاشنراحت،الاولىرغائبهااساسهاعلىجميفتجبث،نجهايتهاالىصارت

لصديق.1هذاريموتجدالمطاهـ.خالمةوتلك..وام!ليهامطامحهاذارعتد

ممتليءطوبلاوكان،عشرينبنتوهي،العمرمنالاربعينفيكانو(لنفسية(لعاطفيةالمراحلتصويرهافي،سهيلكوليتو؟لمرلفة
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والسمو!والعفويةوالصدفىالأيجازبهذاالامومةعاطفةعنبعضفيوعائن،الامصارجأبفد،لامعاموسيقيا،وكانالجسد

لناصنعتهجميلاتعارفاوكان،الوردبائععندبزيادريمتعرفتالنساءمنوعاتنر،وتجربةخبرةقاكتسب،سنينالاوروبيةالعواصم

عنه،ابتعدي،ريميا،اتركيه:ريمظصينقضاللوموجاء.لكاتبة4!ومنتدياتهشوارعهبالنساءتغصبلدفيالمغريبيعاتنرهاالتيالاصنا!

كير!بينكماالفارىورهافة،والتجربة،والدين،السنفارقمع،شباكهفيريمووقعت

العامة،الاماكنالفتاةوار.نياد.ابهةعرالسينماالى2قثهور.ادحي

المجتمععرففييكونانيقارب،قرابةبهتربطهالاشاببصحبة.مادقيلرقالاالحبفييرىلا،وحدهفن4وو!اموسيقياكان

..جريمةص،تشانلهايري!دوهو....رإفنقالاخلاص،الاخلاصتستحقلاعابرة

تفكر:ريموجعلت.لشعر!،لفنها،الأخرى

ياتي.،الانوارتط!وعندما،السينماالىوحيدةتن!بفتاةمنكم"نبعنضبهل؟تكتنينلالماذا،فنانةتكونينكيماخلقتانت-"

العرضنهايةخىمعه(لبقاءوتتحاشى،جانبهاالىويجلس،صديقهاضحي...حرومكاستثمري...اكتبي،منمواهنكاستفهلمي؟الهامك

تنقةالى.نن!بفتاةمنوكم..؟الانوارالمقاعةتضبمءانقبلفيضرجالحب!المحب!الحبمنلاحياتكالفنمنواجعلي،فنكاجلمن

-دؤوس-علىعندهمنوتخرج،الظلامباجنحةمتسترة،اعزبشاب...وزائلة،سخيفةعاطفة

"الحاهـةعئد"...كانتانهاامهالنخ!رليتها؟لىوتعود،اصالعهاا
....تحببملااست-ة)

لانهاطبعا؟بلدجمرفيافعالهاعلىالقناةتسدلهلمادا!الخبثستار،جداعميقا،عميقاحبااحبكانا!ارجوك،خطكلابهطلالف!-،)

".؟.كلاخرياتانااكونهلإ!التقاليدفحترملا،3ريا!.0.اصلابهاومنلاانا،عنهتنحدثينالذيالحبهؤ؟ولكن.

اعماقها.فيالثورةوماجت.يحتاجالفنلكن،بعدنايبقىالفن،زوالالىيخلموكلناوحدهالفن

هتتهمثلاقترافعلىؤتياتهميجبرونالذينالاهلاغبىما"مسورانالامطارد،تفهمينيانحاوني....لمحنياحبانا،تضحيةالى

الذيابخهع!الصراحةيحبلاالذي(لمجتمعاقبحوما!(لا!عال،ذلكتقدرينلاوانت،اول!ةموادالىبحاجةالفن...انغاموصياد

".علناالطاهرةالابتسامةعلىالخفاءفيالدعارةيؤثرفتاةاريدولا،احبكانا..كفنانحريتيمنحدالجنونيحيكان

؟االثورةهذهالىأرايت".0فنيافهميارجوكولكن..دائماسكانا..مطلقا..غيرك

السينما:الىزياد3رورافقتانتريدالتيالعاشقة؟لفتاةهذءحب،المجربزياديقابلكذلك

هـناولاليحمينيوظهريكتفيواحاظ،طبيعيةبصمورةايمهدرمد"ربمءلىاشفقنالكم...فلسفتهىعريادكرهنالمكم.لبهاةتهبه

منثم،المحتشدةالجموح!الغريرةالفتاة

م!ا!ه!هءصص!زا!بهمعثلووددت0الممرظلامفبىتكاشفهانارادت،بهوولعتالش!ديدميلهااليهمالتوعنمما

!ئدلرا-ع،هكذادائمايبقى:زواج

ووسملىس11"..قويا..جديا..كبرا7؟بالوحدةتشعرالا...زياد-"

هـ!فيحمينيبضعفييشعرلااب!انا..جداخصبه...ريمياخصبة"الوحدةأالوحعه-"

هذهتظللولمنيت..،الحرير"احباناثم...والحانيفنيمعاعيتنأنا...وحيدا

صراعال!ا!مهـيمكإياونرمع،كنفيتحيطالذراع(ن...بقيوداد.نبطاناستطيعلاانا...الوحدةفيتوجدوالحرية

لرط!مص".الحياةمؤوليةء:!ما..0الوحدة(حبانا..ةلا..قئيآفاقمنيحدذلك-

منالمشاعرلهذه؟بصقيعبعديشعرلموانه،الزواجفكرةيستبعدزياد(نفهمت))

-.جد/رالادب،دافئةالثويركأالىيبرىحبيبشخصالىحاجةفياننيساقولكنت".."الوحدة

سهـشبهااليهتبوحبانيبددشحعى!...فيهويدفعني...طريقيعلىويدلني،جانبي

صادفة.جريئةاشثىثم،الامانظلهفيقاجد،لوجوديمعتىويعطي،وخوفيضياءب

هـى!انكاصحح..رلم-1).الحمملالح!اسارشفر..منالنى،لزإ،دىهنا

جدلهاء(ليهاوحاء!"..واكعص...واكعص..اكعص

الدمستطارةنعاتبهاوازداد..الوحدةمنوخومها،المجهولالىح!ينهافيريماحببنا

مند،السينمافيف،الامومةعاطفةحناياهافيتنبثقعندما،طفلامنه(تطلبانهابل

-؟ث!ابمع،يو"ين؟(لمرأةوحدة؟فبددالامومةمنانبلوهل،الوحدةمنالخوفجوارالى

للركوص:طبيعيةبصورة".اجبتها؟تحبيننيجةدرايالى-"

ر!!سراراصب!!؟لماذا..-.نعم"!-ءترفرقتبصوتوقاف،(لوجدادمعهماعنيننحوهرفعت"

؟دهادماذاريم-":الانوثة

!اعبي!ص2ص؟جننتهلاي..خمطءباي(ضبمانني"درجةالىاحبك....احبك-"

يراالعكسمحلى-"..اجلكمنعنديشيء

لمل!!هصراقعر!ابتدأتلقد..."با""...طفلا...اعطيكاناريد..واريد-":تمتمتثم"

!!"..اعقلقهصةفييعبررجلمنهل..المراةغنهالتعبرخلقتالعاطفةهذه
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،"مواد"غير،وسواها،ريموما،الفنيةمشاعرهلتغذيةضرورية"الشر!"مفهومتئافشعندما،العاليةذرولهاالعاشقةهذهثورةوتبلغ

صارحها.احداهنوريم،بهنيعبراوبهيعبرن،ماضياتفتياتنهـن2لا:الشرقيالمجتمعبهيستمسكالذي

المشتعل.قلبهانياطفقطع،بذلمك؟الرجالصداقةواحب،الرجالاحشظالتياناألثديفةاناهل"

فاولاها،دمشقالىاقبلتقد،دينهعلى،تركيةدنناةانوعلمتواستقبله،السينماالىشاباارافقالتيانا؟ث!ريفةالناسيعتبرنيهل

الاثير.فنهتثري،جديدةاوليةمادة"ان"سوزان.خاصةعنايةوتحوك،الضغائنتثيرامرأةعنعئدنايقولون"،"...أبيبنىفي

..سوزانسيتزوجزياد:الاشاعاتوانطلقتالىذيهاتسيءاندونتمرفرصةتركولا،الحسدقلنهاوينخر،الفنن

،الاعجابتبادلااذا"وسوزانزيادانصويحباتهااحدىلهاافصحت،الاخلاقبقلةوينعتون!الرجالتخ!اطبلالانها،شريفةانها،الاخريئ

؟".بينهمامايقربالدينانانسيت...زواجهمافيطريقيقفعائقفلاووهبتهرجلااحنتلانها،الخيرسوىللاخرينتريدلا،طب!ةطاهرةقة

الطاغيةالعاطفةفيها،زهراء،قدسية،صرخةريممنفانطلقتالصحيحةبلألاخلاقا؟منانا"،"...بلديفنيالمنطقهوهذا!نفسها

:اقتناءغرميقارئايدعلاالذيمرالمفحمئاضطاوفيها،الصادذةاليس))،"...العاداتلاالصحيحالضم!عنهايرضىالتيبالافعال

انا؟؟منيزيادالىاذربالترجميةالمفتاةهذهانالناسيعتقدهل)ءتنهتنعهجسدلياليس؟اكربل؟زيادشعورمثليتفقشعورلي

بشمسمعهتحرفتالتيانا..واحدهبلدةيئابيعمعهرضعتالتيلالانني،الميومقبلبالحرماناشعرلمانا"،"؟زيادمثلالشهوة

سماءأمطارألىالشوقارضنامعهشاركتالنيانا..واحدةسماءاليومولكنني...قلبيأفنياندونجسديأهبانلااريدبلالشطيع

التيأنا...واحدةبادةاحجارءاىمعه؟حنوالتيانا...واحدةكا-!ةانالمرتمعبرعلموهل؟محرمالمحبهل..!احبانا..،فالم

معه،،جاتيافنيالتيانا..وانا..واحدةبلدةبتاريخمعهاتغنىهتشاواحدكل..شرف..شرف؟الحبحروففيتذوبكلهاثرف

الركيةوهي،شبايىاقربهيهل...واحدةبلدةمسنقبللازد!ار؟الحقيقيالشرفمعنىيفهمواحدهناكهلولكن،بالشرفينادي

."..؟ب!لادي،مرةلاولى،تزورلقياا)ذىالاخ:الملائكةنازكللشاعرةقصيدةناظريامامتجسمت،ذفجاة

!الاحساسرائعةمبدعة،منللجنجتهيااحضانبرينليشربالحانةالىيذهـبئم،"للعارغسلا"اختهيقتل

الرهيفة(لاحساساتمنبشحناتتغذيهبقارئهاالقصةتمضيكذلكنتغئىكذمةاثرف!نعم!المستعادنخبالثرف"الكسلىالغانية"

!الجهرةوالثورةإ!"!وسخف،وغرور،(نانيةعنبلعقيدةعنلا،بها

!&!اأضنصر!و!ط.لفنهجاتهميرسلانه.الزواجيأبىوزيادبصراحةالقضيةهذهفناقش...دثقذ.بمن،!سقيةقتاة

ونتاع،النا!ىانقلبهذاارجاءفيالحبذوىحتى،معها؟مهاكلكبدبتصوقد،الرأيءتخطىقدمناقشتهافي،وهي.متناهي!ه

في،الجو!ذاتصويروان..الموتو؟نتفاضةالخريفواصفرارالبس-الثاقيالانتىوهي-جراتهاهؤ،هذافيالمعجبولكن...الحقيقة

كا،جهوالاسىوالحزنبابباساليكليوحي،القصةمنالانجرالقسم.الخبمالموضوعرهفاوابتمارها

مةبالك.نضشانشفتاكوتكاد،ريماجلمنالدمعننرف؟لتكادحضىحسووإبىيسبئشابةاحاسيس-وجراةبدقة-لتصفوانها

!ابك.فييستعرا!نيلفلكشفاءلزيادتوج"هالزر/"ا:الأول

الاحساد!!تان!تونصتلقصة3علبخا.فغلقانفردلم،الكاتبةولكنال!مودالخصلاتتنقذاصابعهفتل(ت،ىمهعلىر؟سيو؟حنيت"

الت-ىوهي،ولكنها،الغفرانطالبااليهايعودفجعلته،ز؟دنحوالفاىبههو(ر!ت..العا-فمالشعرلشلاليرقىوتع!هـالحر،القاسيةالدبادهـجىمن

!الفنايمانااكثراصبحت،لحبيبهاحبهاومنلخطيبهاحبهامندشت:الحنونةهمساته

كثاعرة.محبيبتييا..صفيرتي..ريم-"

"؟شزوجيننيهل..ءر.لميااحبك-ا)وامنزج..كلمار"دورعلىانفا!ءىفخيمت..ثغرينحوهرفعت"

..لجنمعانلاوالزواجالمن.../ازراد-2"0.عيونيبصلاةشوقه

..؟را!طل!ارجمطلا..اربروك-ا))فىاصتا!،برخينالفو"ذراءبينعامابنالعشراخنوىس.ء.برفق"

بعنكلضحصىكي!..يهامؤمنةاني..آرائياصبحتلكنها-))..والليلالهوىناظري!بىولماوج..يالحنينالشهوةناظريهفي

وجنجما؟وش...شفاهناببنالمدىلقعر،الحبهمهمة،فشيئاشيذا،وعلت"

انا..لحظةالردر!لن!بىوبينبينكاصتارانمنيطلباذا-)1الاصعرالفانوسضوء...41غمضةعيوننافخ،فشيهاشيئا،وتلاشى

..الحياةهذه!بمفيكشيئااربربلا."...(لصغير

من.لعينتيانوبرروب..فنكنحبانت؟زي،د؟جننتهل-".ونارانوراواشعلته،للحبدلبهاريمفتحت

ن.!.التضحيةدستحقالذيالوحبرالىشيءهومنكان...فنكاجلمويفنيحترقى،ويضبمءيشننعلوما

..تائهة..ف!فةنت3عندمابالزواجارحبكتت..الزواج،دارف؟الفناعواصايهقلبهااحترقفهل

...ذنياحبانء!متني...الواقعالىحملتنيز!ادباانشلكنكلاهبةحبثوره-مترةفي-في"ماجتريم.فدقلبان،الحق

الزواجبانمؤمنةالانوانا...للشعراعيشان...بفنياعتنياناليصيشع!االزواجوشيجةبرجلهاتربطهاانالىوتطلعت،صخابة

"..بجتمعانلاوالفناناستطاعتفقد،العطفكلعليهاعطفناوهنا.العمراخرحتى

نلفن.نفسها!هبانالىبريمالامرواننهىاليهاانجذبناحتى،تبريرنجرلنابررتهانبعدهـ.كهابصوابتقئعنا

،اليومءهابدا،الماضى!بىولخافهمنهلشكوكالتالذيالفراغان.الوهاجحبهاالزواجيكللانمعهانرجو

-89ثصفحةعلىالغنفنمة-مادةعندهوالحب.حبهءلىفنهرائمايفضلكان،زيادولكن.
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لحح!.
العنايةيلاقوالمذلكومع،الملامحوبروزمنحيثالتخطيططيبةدرجةاالئائرةاالعأئنعقة

خالزوجة"ناديا"منهمواخعى،"؟لعمو"الجدة"ة)اوهم،الكانجة01.

-.8الصفحهعلى"لمنشورتتمة-
كانلذلك،كيةوفنسقةواضحةشخصيةذاتالحقفيانها،ريم!

وهىةموقفاتمنهااعجبنيوقد،القصةفياظ!رلورااعطا؟هايمكنجبينمعانذابديعا

لتتحررمن26()الصفحةالرصينبمنطقهاالوظيفةفيالعملعلىررم.!يينغبلاوبرددفق،فياضنبعفالفن،الفنبرحيقكأسي!ملؤ"

الذي،الشرقيهذا،زيادحرمانلهاسفتةوهيثم،الرجلسيطرةيظل،منهنهلناومهما...بالجماليغرقنامنه،يظلغرفنامهما-...

الاسلافعنموروثرمهفيالحرمانانالاسنواتاوربافبمعاشوان،الهيمنهساجعل:لملحرفحيافيساهب..والحببالاماليسكرنا

تختلف،الملامحواضحة،موفقةشخصةنادياان.271.0()الصفحةواشكو.سيمه،واعبده...ساجدةفامرء..وعبدي،ورفيقي

جوهريا.اختلافاالثانويةاالشخوصسائرعن"..حبيبكانسانهمومياليه

فيتحيابانكتحسىفانت،جيداكانالقصةفيالاجواءوتصوير

ولم.الابداعكايةوذلك0الواقعفيفيهكنتلوكما؟لموصوفالجو.ريمعاشقتناانتهتالمصرهذاالى

لافاتر؟،فكانالوظيفةجورسمهاديالا،الكاتبةعنالتوفيقيتخلعاطفتهاممارستهاوبينبينهايحولانارادالني،المجتمععلىثارت

الكاتبةاحساسصمقولعل...حقاتعملموظفةريمبان!عررلانه،نفسهالحباءتثارتثم...ثرغبالنيالوجهعلىالانسانية

من،القصةمنتصفس،بطلتها.نسحبانعلىحملها،الفتوربهذا.الطليقفنهايقيمجناحياسادلهابداكما

القصة.مجرىفيسيانعدمهاوتوظفهااصبحفقد،الوظيفةمنساق،متجاوب،انثائرةالعاشقةريممعمندفع،كلههذافي،وانت

الماتعة.الصوراتستغرقها،شاعرية،مشرقة،فسليمة،الدغةاما.شكفيهايداخلكلا،برائهاتؤمن

وان،وحسبالفرنسيةباللغةشاعرةانهاالكاتبةفيالظنكانوقدالتيالتجربةصدق،والتجاوبالانسياقهذاعاىيحملكماوان

يخرااجدا!طابلغةمحنبهيفاذ؟،افكارهابيانفيتمطاوعهالاالعربيةوان.الكمالغايةكاملةالصدقحيثمنفهي،الكاتبةاليكتق!مها

الحرةوالذهولتبعثبل،الاعجابفتنتنى،لاقليمقصاصبممعظميكتبمماالمتزاحمةانندافعةالصغرة"الجزئيات"هذءفيليتجلىالصدق

فنيفهو.اقليمناكتابقصصفيمثلهقراتفقلما،الحواراما،تمنعمنالحبيبينبينيقعانيمكنما،.فكلا؟لقصةتضاعيففي

دفعا.يدفعولاانياباينساب،عفوي،ساقغ،عذب،مدروزذلككل..وافتراق،وارقوفرح،وجفوة4ووجد،ومطاوعة

اقتدراهافيوزهواللغتهااحترامهامعمضياالكا-لبة،اعلئتولقد،وتالررالواقصيةهذ.فتأخذك..الفصولتتابعفي،الاخراثراحد!ا

اخطاءالكفابمياحدلهايكنشفانتتحدىانها،بهاالتعبيرعلىلقضاءقراءتهاتقطع(نتريدلابالقصةملتذانتفاذا،الرومنتيكية

حصيلتيتواضعومعالقصةفياللغةابسلامةيميتس،معواني.لغوية.ألامور(يسر

وادى":ذلكمن،الهفواتببعضظذكرها،التحدياقبل،اللغويةثرمعين،الشيقةالجزئياتبهذءالقصةأثرىماأن،راجم!وفي

المبعض"بعضهم"،)،.2("الماضية"سنينه،151()ص"معاصيالذي7بالفيضماس!ا،الكاتبةعلىاعتممتمذكراتسجلهو،خصيب

المطبعةعاملصنيعمنانهاالااعتقدلا(نيالهفواتهذه،...).22(بهحقيقا،وافرااخرنصيباالمعنهذامنلديهاوان...ينضبلا

له!وغفر؟للهسامحه.قصتانلعلهاو،ذاتهالطولمنقصةفيينثران

كا"احياانا"وبينمعه!)ايامبينماللئبهوجهالىا!يراندقيعن!رفها،الحواراوعلى،تترىاعتمادالكاتبةعلىالحوادثانءلى

الفتاة،واحدايكلنيكادالموضوع.بعلبكيليلىاللبنانيةللكافبةالحوالثلذ!قفرغةهيماذا،شخوصهااغواربهتسبرالتحليل

والتقاليدالاوضاعمنكرة،ثائرة،وجورهاعن،نفسهاعن.نبحثالتيادون،احدعملسانعلىتجربماعبارةكلولتسجيل،وصغرها.كيرها

ينتهيثم،يديهبينتنكيشمعةحنهافتذيب،تحبالني.نلقىانالىوالاحاسيسبالعاطالةموارةنفسىمناللسانهذاوراءماالى؟لنفاذ

فلا،(لعاشقةالثائرةالحائرةالق!اةقصةانه.المصرالىذلكالحببهاتروىالقعةباغبار،ريمالرئيسيةالبطلةاحاسيسعدا،المتضاربة

فاقتولقد،الفنيةا!عالجةفيالعبرةوانما،الموضوعانتشابهانغرابة.حالهابلسان

الشيق.وا.لحواروالاصالةالفنقعادمنملكتبما،ليلىزميلتهاكوليتالقصةشخوص.كبرراخرمأخذالىننتقل،الجانبيخذافىهذاومن

...2!روحيثمن،حقهمالكاتبةوفتهمفهل..العشرةعلىعددهميربو.كعر

خلالصدرنقد،ثلاثةسوريينلروائيين،ثلاثامطولاتقصصاان؟منهملكلاللازمالفنيالدررواعطا؟هم،بهمالعناية

و"خمر،العجيليالسلاملعيد"الدموعبينباسمة"ة91ع9(لمعام.الشخوصمنغرهاحقوقالاكلةالرئيسيةالشخصيةريمكانت

..سهيليلكوليت"معه9)ايامو،(لدينمحيلصباح"الشبابلهاتيحاذا-بالمتكلماحقومن.المراويةفهي،؟سمنذلكفيوما

ابرعهم؟كوليت:اقولهل.!وخلجاته(حاسيسهوعننفسهعنبالحهـيث-؟لكلام

،"باسمة"..،.صاحبالعجيلياليتئ!دنيانلولا،ذلكاعلناكادءإصاتوجبةاالعنايةلاقىولكنه،ثانوياشخصابدافقد،زياداما

اعلاني،منفامسك،لسنواتقرأتهوؤادالمتينالاعجابمناواصرواضحةدتسماتهانولو،جانباطرحفقد،الفريدواما.حالكل

مننمو؟اكثريكون،الشابةكاتبتناالقراءالىتدفعهجديد+لرانتظارا.اكبرنجبز(يشغلانينبغيكانوقداواخرالقصة،فيوصاثقة

واكثر،لحيوية4مشكلافناالىواقربئ،هدفاواوضح،الفنيةالوجهةولئن.المعيبالاهمالحدقاربت،الاخرىبالشخوصالعنايةانبيد

.وخلوداذيوعاالخادرهو"المربية"و""عصام"مثلاو"سناءبالست"العنايةقلةغفرنا

السباعيفاضل((لسوريالاقليم)درطعلىجاءتالقصةفيثلاثةشخوعاانالا،نغفرن1لناوليسدنه(
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!شخ*****حي!ع!عمحغحع!!سعععم**حعم***سىسعي*-**خععغعونلا***!ع!***ح!*

ابواكطبالظلمات.أغلقت؟نلفذتيهـيح.ياتطرفيلا

!أحقابطول...الليالبئجبلسقيفتهعلىيدوس..كوخي

ا.كوابي.رحيقألعطاشراسقيحقولهموأسقهـيهناوأنا

أعشابيبين..وترتع..ترعىشياههموأحميهناوأنا

أعصابيعصرت..عصرتانيداليتي.كرومكلوعصرت

نجلم!اكوابيملؤت...للشاربيناكموأبيبالاشوأق.وملأت

بلبي؟يتركوالم..الدجىعبر...باب!علىمروالكنهم7

؟.م.أتعابيالظلملتالىتروينافذتيتحتتلغووللريح

الغابظلمهصفي..عكازتيقلقاالدجىفياضربومضيت

!ابيما...بضرصعهامافكأن4دمدهللانهارفسمعت

!حطابأنين..ألجذوعفوقهناامرصامرمن..هنافلنا

ءباب..الى..با!من-أنسلكنيستهم!عدحلمتررر%أ

.... حلى،جمهلطرافدىفعثرتلطاردفما

"لغاباب؟؟أنصالهةمقل!نجطولكونعضمبايرهمهمونجي.ا!ابرلهها"العزيزعبدملكالشاعرةالىمهداة"

ارهاببسياط..بسياطهمجسديليمزقوا...وتحلقوالا

سنجابصرخاتاًنا..لقممنجمهمشدقفي..انا..واناص---:ا-..-،--..-%د-بكا

صحصاببينتصرنص..للقاعهوتالسفينكحرذانأنا-:-ا:
.و+!؟ءا؟:""فى؟.+.خ-فيفي-قيا!-د.؟يمؤ+

إلمأسساررلغير.."السماءتلحأدءيتي..للسودلا..لاصيص؟اد!،ثم--ةا.-ابزإ؟!!9؟"-.!-!!*في
دعتابىدحل!كي!.وي!وليرءلمى...العسيسىويدمدم--ا.3.،!.ا!ا!-!--ت.-

*-.7؟:------ةد011-ت.-!-ع-؟ث؟يئبخو----.؟خ!-

01أئصابتل..مو!ىيرمونوهخوا..شيخوحتىيرحموألمجم!؟-.ا!!!++ات".ث!بم001
؟--جأحا-خ*؟".-!-!سفي"أ-

مرتاببعيوىوتلفتوارنت!ديعنعبتمااداخى،!!!؟إج-!:+في."--اير:آ:!!4*بم؟اتا

اهدابى؟وفتحت..حان!نهالتيلعهم"لنويرك"فروا-ش!--!د؟"-!؟ثني!

-؟بلنمطاقةمزر،ةمسعوس..بتنا!حاشحوكو..فلممحتهم!نج!ى"،-ا-إ%؟+جمي*!هء!لأ!!!؟ير

بابى*يتركوالم..الدجىعبرباسصكطعلىمروالكنهم-3!-خ-؟إ-!-إنر!ا4!

كاحبابي؟مصابيحيوحبتأضللعهانتاذاحتصىا+ا!؟ج:.!.؟+خإ؟؟!؟!!ص!.--!ا.-أ

؟الغابحشمامىادلفورجعتوامتعتي...أشلائيلملمت!++.."..جا+ير7نر؟.

قصابتباصر..جهاثلووتتبصيءقاررىبعواوز..،شصلأج-*؟.إص-س"-؟تم!!*

..هيصابنبعيو..نهابعيوتحضننيتبالغااو..تصحووحم!ثنقينج.!---؟نمنش++ت*-

!اعشا!اإ*ت!لعلي-القتساريةاقداممعقعتانا!-.ج؟-.خخا:-ا-
-....ا..في--؟؟:مم!ئ!

-السا!لمقهـابضوتلفتا.قدهمساوالصفصاف،والحور

الغاب"سالمعملء..تنداحضحكتهمتظل..البعيدومن

احقابا!صميتأناإ!ربياتتركنا..ربياهناحتى

بيعنااتفمتمو...بهاتعلأينتنامدعلىلسنيناتلد

*

خطللوبئجم!فوغلق!الجذبالظلمإانين-امصرفدهناتيامصرمنتطرهنافأنا.

فارسىالدينمحيالقاهرة

!ثىت!ععيوريرء*،بربربر*ء***ء-*؟ح!لمعي
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!سمحعسمعع!حعي*بر**؟!عحعععيععيعيبرععع!*هسع!*هس!***بر***-*ء?**
لا*-..---حستحمعس!--
:!.،س!-13جء1،لاثتهبمبز*.خلا3-07"ء!..-؟:.ء..--يم-

با!!بملا9!-شننب!غ4ت5؟؟."ةأ-أ!4*!ا،..عد4
ع!-؟،ص-لا:ء:-..ى،دصلانرا---..-هلا .*7-ل!

لطغنرثصاروممهـعل!!/*-!3؟روءلالا"./لا?/لا"لأ-س.-،:-4

!!---:---ت=--ت-.--..-----

سسسع!مم!!ه***كد*!ه"ميكهكلهي4،،مه

نليحاولالمفكرأن.المشكلةيعشىالذيلايعطيهماقدويرتبط،المناضليعيشهوجودياختبارالتضحية

ال!ثائرالانسانانسجلممدىاوالفكرةجديةمدىيختبرالانسطقاناعتبارعلى،الثائريختارهالذيبالتمردكليا/

ينقحىاناولويحا،سبىلهافيبنفسهيضحيعندمامعهاأخرىلقيمويتطلع.السيءوأقعهقيميرفضالذيللمتمرد

يصحيالذيالحلمأمضمونبدرألسةودلك،قيمتهامنعلىالقيمهذهيؤثر،السعادةلح!كمتحقيقااكثريجدها

،والانللحاضراهميةيعطىانويحاول،اجلهءنالثائر.ألاخرينوجودوءلى،وجوده

يضعهلفرضالنهايةفيويعلل،ال!حلمامكانفيويشكلنالاسودقعللولالثوريبالفهمكليامرتبطةوالتضحية

العالم،هذ!افيالسعادةامكانوهو،أنطلاءقهنقطةويجعلهلتغييرلاهبوحماس،متخلخلمعينمجتمعفيالائد

للأيما.نيوصل،المستقبلفيامكانهافيالتشكيكلان.التمردطريقعنالواقعهذا

المستقبللان،سيئةجوانبهبعضكانتوانفهـقطبألحاضرالواقععلىوالحىلمللمستقبلوايثارسخااءكاملوهب

عينثقينغصوإنلابدبل،الكاملةالسعادةيحويلنتفضيلأي،المستقبلهذأاجلمندأئ!بوعطاء،لمأساة9و

الينابالنسبةاهميةذالايكونوقد،شيءفيهانسانناالحلمومنح،الاسودللواقعالحقيقيةبالمعاناةكليامرتبط

لهما.لاوجودعالنافيوالطظنينةالكمالولكن،اليوماجلن3المشوهالواقعلتدصيرو،يثارشيء.،للالفكرةاو

عندالاهتمامكلنعيرهاانينبغيأساسيةفكرةهناك..ال!حلمهذا

بفشتوضعانويمكن"التضحية"لمضمونمناقشتنالأ،الحاضرعلىللمستقبلتفضيكالتضحيةدامتوما

يتعلقاي،الحلميؤثرالذيالانسانان":الاتيةالجملةبعضيحويكانوأن-للحاضرلهذارفضعنوتعبيرا

كانوان،المشوهالتاقصألوجوديرفض،الكاملةبالماهيةا،الاناوالهنيهةمناتساعااكثرهولملايثارفهى-فضائل

يستطيعجعلوحتى.فضائلبعضيحويالوجودهذأ،البس!ةوالغضائل،للجزئيةالمكاسبرفضطريقعن.

يضحيانمنلهلابد،واقعياوجوداالحلماوالماهيةءلىالقادرةالجذريةايوالمطلقةالكليةالمكاأسبلبلوغ

ليكون"الفدا"يون"او"الثوار"همالناسمنباعداد.أخرواقعواقاعمة،الواقعكلتغيير

".سعادةاكثرالعالمالر!ضوصذا،سيءقائمصاضركلرفضيعنىهذل

قرابين""وهناك،بذلثاينبفي"تضحية"هناكاذنويظرةدأفمسوثتة،بالذاتمحدود!لاايمانايفترض

الاطفمالمنعددقتلججةالنتتكونوقد،تقديمهايننغييبغيكماالمستقبليكوناناجلمن،ألظروفثعلىكاملة

كأنلىفاذا،الناسمنكنيرعدد،موتاي،الابرياءاو.الواقعيرلمحضالذيالمتمرد-

التضحباتهذهكلبعدنثقتجعلنااكيدةز!ة2ضماهناكظدرأز"بنف!هيظنلاف،هالثفالواقعيرفضالثوري

التضحيةفىنترددفقد،ألحىليمبتحقيقأوالسعادةكانباه،الزمنيسبقأنأي،لمستقبل"ويتحاوزهتخطاهأنمحرلى

السعادةبامكانلانثهتقدالذيالمستقبلاجلمنبا)وأقعحلمهالىويير،بيدهصرهيحملبلل)واقعلايركنفهو

إلارتباطكلمرتبطةهذهالثقةعدموأزصة،فيهالكام!لة.بتضحيتهالكامل

وألشي،جةللانسانعلىمرتالتيالثوويةالتجارببكلالانسانورافصنيهدف،اذنعص)بايثارالتضحية

عنالنظربقطع،الانانيةالكرأمةاكثرهافيامتهنتايثارادامتفما،الاخراجلن5ال-هاويعمدحلمنتحقيق

الانسانياوبالتقدمككلالمجتمعفياكورةهذهتاثيرمدىكلوعلى،كلياخاطئةلاتكونوقد،معينةلفكررفضفهي

.دمجصوعيتجلى-وفيها،دائمةسعادةاجلمنأنيةبسعادةتضحية

فىغايةواعتبارهالانسانلكرأمةالصحيحألفهمانبالتفحيةيعبروالذي،واقعهبهزالمت!رديتجاالذيالثوري

ضمنكرقمبلانسالنالتفكيرالمستحيلمنيجعلذاتهحد.التجاورهذاعن

بمقياسلاتقاسانينبغيفالتضحية،الارقاممنذجموعةقضيت"يعيشرفهوطريقاالتضحيةمنيتخذوالذي

ريلضيةليستالمشكلةلان،عددأألانسانمنيجعلمادييحللالذيالمفكرولكن،يعا؟يهاهو،فكريايناتشهاولا

تعادلتكونقد،موهبةقبريعنينأنشفقتل.مجردةاكثربدراستهالاويهتم،.فقييمهاويحاولقشهاينلالقضية

تزيداوتعادلأهميةذأتتكونوقد،الوأهبمنللافاكفرخىلىيعطىانيحاولوبالتالي،بتقديمهااهتمامهمن

نتيجةالانسانيةعليهتححسلالذيالحضريالكسمبءلىأهميذ،الواقعوهو،والحلمالواقعصرأعشقياحدمنهجي
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ويظل،اجلهمنقدستالتىوالتفنحيلتالمستقبلمعطيات.القتل

نتيجةولا،الططئينةليسم!تطيع،لنتيجةيصلانيخثعبدواضحةبحسورهنجدهانيمكنالفهموهذأ

واالايثاريسمت!حقايهمليعرفأنبمكانالصعوبةمنلانيطرحجيفلاوانأذ"جيفاكوالدكتور"في"باسترناك"

.للفاناخلاقيةمعانسجامااترار!ماالسابقةالاوضاعففاد،وصرءحواضحبشكلالقضية

عملي،3موقففيالتضخيةويقبل،انالفنايعطيقد،لامجالواضحلتغييرهااللاهبوحماسه(لماوكتوبر"لثورة

يقد.ونمئمقدمةفيرففيجر،دضالية!جرقيفيلوبعدحصلتالتيالنتيجةمناملهخيبةولكن،لمحيهللشك

بريئاانشانا.رفثلاي،الحطيئةيرتكبوقد،أررسسايمانهجعلقد،قدمتالتيالضحاياكلوبعد،المورة

لنفسهيعودحينألاصيلالفنانولكن،معينموقففيالتيللصد""نتيجةمعلقاموقفايبلغاتهحتى،يتزعزع

هـطياتبين،ا!دا-ليالتمزقهذافي!فسهابدا!جدلمالذينالثوارانصارمنليسفهو،الاملخ!يبةخلقتها

الهاذجالشمليميرفضالذىالثائرو!يات،!ه!قته،السابقةالاوضاعبقاءانصار!نهووليس،حلمهيحققوأ

بينهماوالحيادالتعليقحمدالتمزقر!لىو!ر،رالوا!حيسنطعلماو،بالسعافىةحلمهعنالخعبيريستطفحلموكلاهما

مقيت.بسلعيوليسابدافعالحيادولكنه.هوفهمهاكماالانسانيةالكرامةيففمانعنفمااي

كلالثورةتعطيالتيهيالاخلاقدمتبرا!وراناوالفكر،(لمباسترناك"موقفصحةصدىلانناقشطبعالأونحن

يؤوبككللا-المجموعخيرتعنىهناوالاخلاق،مقوطتهاللهـشهماذهبصحةعنالنظربغضموقفهنحللولكننا

فالاخلاقوبللتللى-حرهذواتكتلافيبى،الافرادفيهطرفينبينمعلقاموقفاوقفانهالمهم،صحتهعدماو

لان،الانسانيةالكرامةالمستقبلثمنلايكونانتفترضلمالتيالثورةورفض،الخضوعرفض،/معدرفضهما

زائفمسعقعبلهوبالكرامةالتضحيةيقثلالذيءالمستقبل.بهماحلمتعط

.مشوهاساسعلىقائملاشهمى!قفولكنه،الاحداثمنمحيرموقفهذأطبعل

في"دامو"عندواًضحةبصورةالمفكيرهذاوتج!!نمفكرين1كانوانالاخصوعلى،فكثيرون،قعيوأ

ن"ستيبل"منكلشخصيةوقمعل"العادلون"مسرحيتهالسياسيةالاحداثفييجدون،معينةاخلاقيةنوعية

احدهمما،الثائرينمنلانسانيننموذجين"كماالياءييف"وجماعينطاقعلىكانتاذاسيمااولا،والاجتماعية

سبيلفيقائفةمدنيةيدمرانيرفض"اليائيفكا"وهوللحياةللانسمانيبالمعنىكثيرللاتهتمعاكليةلاهواءوتخضع

واصدقاءهمن،اخوتهيصفعانيرفض.المنالبعيدةصدنية،عنهاوانصرافهمتقززهمرو،يثيرفيهأيجدون،والكرامة

بينصراعوفي،ممزقايبقىانيؤثروهو،حلماجلومنعتوجيههاالثوراتقادةلايستطيعحينماالاخصوعلى

يرفضف!هو،لاه،ولتحقيقافيهلايج!دكلاهمماعالمينمفأيات.عليهاالغوغاءسيطرة

ا-للحظةفيالروقعربةفيوجداصغيرينطفلينيقتلانوجهةمنالتضحيةقضيةيعالجالذيالماديالمنطق

اذاالدوقلايقتلاناتروقد،القنبلةبالقاءفيهاهمالتىالناسمنعددموتانهىفتيجةيخلصعمليةنظر

لهماذنبلاطفلين،بريعةلضحهالاياقتلللدوققتلهفيكسلنب!ضارضساعيستطيعقدوهذا،المجموعلبقاءضروري

الثورة،"قتلا"الاخريفهمهاكماالثورةبينما،جريرةولاللاحساسمرهففنانأرضاءعليهيصعبولكنه،الضجائر

عناب!تعدتانالاخلافيالمتمردعندأوالشريفئرالثلعندينشنمدفهو،ذأتةحدفيكفايةللانجسانينظر،مفكراو

الالايعنىهناوافتمرف،معانيهاكلفقدتال!شرفهيالنسيجةمادامتمتألمايبقىولكنه،لحلالوصول

لخلاقيتهـا.بينابديايبقىوالتمزق،"الناس.نكبيرعددموت"

--!سى.!سصيعسىصه!سىعسى--محسه-

صفديمظاصا

فنفبم

م!روكل!نكلىلآأ

العربيةباللغةواسلوبهاموضوعهافيمسرحيةاول

ادبفيجديدةذروةالىالمؤلفبطريقةتقفز

العربيةالثورية

المكتباتجميعمناصيها

سو
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اجنإمنللذاتفناءهى،بالاستردأطإ!املدون،المثلالتضحيةلقبولالطإحيحالمعنىانالقولخلاطإطإة

الذي،ألاخرهذااجلطإ5وعطاءاخرىفطإكأصوهطإ،الفكرةعطسإطإماألتضحهطلاتكونأن،المستقبلسبيلالىباطإواطإطإ

معاواناهوبل،إلاولقطبهأناصراعفيطإخرشقاليسطإيثقانفينبطإيطإطإعحاياهناككانتوانطإلاخلاقحسطإاطإ

فهو،لهوايثارهللاخراحدنالرب،ألاخرفي،كلان؟عبشثاهـ-!جلالمستقأمكان!نوثوقهلانالمستقبلمنالثائر

الروحىوألتلملأقي،بصراعوليس،طإطإنيروحطإتلاقاذنمعنطإذأشيئاثورتهمن/جعلإذياطإاسيالاطإىمإلاطإا

الاحطإ.فيأحدالوطإطإاءحديطإلغمسطإتوياتهاعلىرراخطإينمامقدرتهتعنب/لي،امكانهافقطإلاطإعنيطإتورته.أنسازب

منانتقالهيعنيبلهـوتهلايعنياحدهماجسدوتدميرءاطإا-التضحيطإوتختفي،للاخبرينيعطيهمالنعلىهو

الوجودمنغنىيكونقدروحبوطإبمثدالىجسديوطإثد.طإلطإعادةبامكانالثائر"لى*يثقعند!،موضوعذاتصطإيروتصطإبح

المثلليطإبحالاسطإورةضخمتهاذاالاخصوعإاى،ألاول***

تاريطإطإه.منطإرحطإطإةفيلشعبوللوجهالاءإىالايثاروهذا،ايثارألتضحيةانللبدايةفياوضحنا

آلمستقبلءاى،الازيةوالطإحعادةالواًقعتفضيلاماعلىوعمل،ألاخر.جلمنيثار:هواذ،بالاخريتعلق

كل،وهملانهاالكاملةالسطإادةحلمورفض،والتضحيةالامايسإطيطإءلاطإتي4بىزألثائربامكانقوتروطإنهاوطإلناتهسعاد

،"بالهنيهة"او"بالآن"تعلقاالسعادةمنيجعلهذايعيانساناالطإائركاناذأاي،قيممنللاخرينيعطيهان

ن5سعيدةسويعطإتاختالأطإاليئهاطإلوصولطرطإقويجعلبا/مكانيةقوياشعوراويشعرتدبيرهوعدم،نقصهتممامطإ

عالمفيممكنةسعادةكلوهي،اللامتناهيةالالآمبينكينفسهالاتجهدألتهـبالاشطإا،منشيءمناطإريطإونان

دائطإ.شقلءانوليؤثر،معيناشيئايكونانلرفضويعحطإدا،توجد

طإابلىفيسطإيدر-تإثعندواضحاتجدهالفهموهذاطإولمااي،ماكطإيءيحيلهانيحلولن5ءاىيتمرد

لهذهمبسطلتحايلضرطإعرانولنحاول"مهانونامذلون"لايطإطإتطيعونالاخرينبانيشعروعندما،للانسطإانيةفاقد

ألرواية.ورفعهم،اعماقهمهزوان،اشياءلاذواتي!ونوأانمثله

ولكن.إحبافييقعونديستوفسكيقطإطإةإبطالكلبالذاتوبالتضحيةالواقعتبريرألايكونلاانيالازلمستوأه

1(فانب،"،اخرحبثرليؤمنهمكلحبفيالاخرالطرف،كونهكلوجودييعطيالذيالاخرهدا،ألاخرسبيلفي

اليوطإتالأ("و"اليوشا"تحب"ناتاشا"و(لمناتاشا"يحبالطإلألرليؤطإرذلكوعندالموتقهرأستطيعطريقهعنوالذي

،"هيلين"ؤلمبلمنيحب""فانياو،"كاتيا"يحبالماهيةاوالقضيةلستوىبالتدهـرفىرتفعزطإسهيدمران

و!!ل،لايحبهاخرقبلمنمحبوبمنهمكلوهكذأوقظهصن1بعد،إلاخرينطريقويضاهـعنلي"ا،يؤ/منالتي

الاخر،سبيلفي،بسطإادته،بحبهالتضحيةيفضلمنهم.يحتذىللذيمثلطإمويصبح

لايعفيو!و،للانسانالسعادةيعطىالذيهووالربإرتب!الاولللشق،شقينت1ذأصبحتهناالقضية

ويصطإينمووالحبيطإدادبل"الهنيهة"او"بلآن"التعلق،علىوالماهيةوللفكرة،الاءلىلطإلمثل.يثارأمنقلناهبماءليا

علىبنياذأأي،بالروحتعلقانطإ،يكوبمقدارأنياانساهذااجلمئالانطإسمانلذأتثانياوهبة،المشوهللواقع

با/لطإطإبتطإاطإاليسطإوالحب،"الانيةبالسعادةالتضحية"

الواقعيالموجودانالازسإلهذاحبهوبل،بالخيالولا

.ويخطىءويشعريتطإلمالذي

جهحعاو"ناقآلسعااصمتوكلفسكيلحبةلصهنودكللمكىمح!بتلاوقي"الاداب))إطلب

سرأباسعادتهمألنهليةفييجعلالذيالخيالمنالطإتخلص-ط

كلبعيدلانه،وغيبيامتعالماهوكلضدهنافالحمبا!شربرفةارفربيةالمملكة!ي

هـذازحوموجه"لا،وجامدعقايماهوكلعنالبعد

.ودم!طإطإطإؤطإفاالخلوقطإاطإطإطإطإطإطإاطإطإدا&طإطإدالطإاطإطإطإهلطإامن

هـ-بليستسعادتهطإن،اليهاخلصالتيوالنتيجة

روجممالمستوىترتفعلموان،احياناالتضحيةلانتغكمحيتهالعرببةالوحدةمكتبة

التيالتطإحيلتهذهكلأناذ،بوهمتعلقاتظل،غني

،سعادةأيةتمنحهمانلاتستطيعالروأيةاإبطالكليبذلها

للتضحية.الانسانيجمدلملوتكولنأنيمكنكانوالسعادة)الاحباس(الماكةشار!ا17

يختلسهاإلتيالجميلةاللحظاتهذههىالسعادةكأن

الحياةهـنتجعلالتياللامبررةالالامضمنمن،ألانسانالبيضاءالدار

.شيءكلفيهاوعدوهالانسانبطلهامأساة

الشريفطارق
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يرص.خضخيماةخ!.؟-.-ء،مما.ثنب:!+؟--
خ---ا--أفي؟؟-ءج-؟!:.ا.!-.يخؤص!ي

تهث!خ!اي!-:+-101ا.ء--تكع!2؟في!!؟:؟سلمحىهـفصصد!س!اصهمىماثفىمميل!صرعع%-ص

ا-غ--!نج-فيشخيم""!ذ،ئلض!معه!ت!ى!غ

-ا--ا-ا-ا-.

كتنذ!نز،!ي-دب

قيك!--نم+!صصص-

!!!

!،أ..-ةا؟!دينا/.داتنا

--اهـ++..ا!"؟--".يم.-

0001.ولع،عدارهمفيموجولىوغيرموجودا،الناسبينوحيدااليومجلست

رايتانوبعد.0.اليهم.فنسبهمآباءاسماءمنالنفوسدوألرتحرعه،سببمالغبرمتضايقا،الدارونمربةالطبعغربةغربتانتوحشني

وان،فيهحياةولانسغلا-جافعوداليراعوان،يسعفلمالذهنأنمنشأني،والضياعالمفراغراحةترهقني،تعبمنوليسمكدودا

باندحانفجادبالنارعولج،بللهطالحطبمنحروفالناريةكلمانيعلئفهم.،النزالساحمنافلت،الجبانالرعديدالجنديشانالواقع

دلالةاجمطسيفنصيبالثورجميالاثبمنفصينيوان،با!لهبشحاكاناذاالا،اليهيفنىمأمناو،يوويهملاذاو،يحميهمل!لاوجهه

لملافي،بالهزيمةالتسليممنلابدوان،وهلمعاركالوقائعخوض!يوكدت...وا!وىوالملاذالملبالفؤ(دوانخلاعوالهلعالفزعاسماءمن

علىانطواءنفسيبابخزارقذفتولاني،ذافيسوىادبيمرآةفيارالثورةمنعليههيماعلىالنفسبيد(ءفيهـخنطوج،يءلىاهيم

الطاقاتمفجرالشعببرزخفيعواطفينمرفلم،والفرديةألأفافيةعلىالحضارة؟سباببكلالناعمةالعصريةالمدينةهذه،فيوالتبرموالحرة

مهصاكونلنالمعنىلههاالداتيةالفردئورةولان،المعجزاتومجترحوليقتلوقد،الفضاءالارضعليهضاقتيومكالبحتري،والمدنية

واعيوعنذهلتولاني،قنجانفيعاصفةمناعتىالطاقةمنبلغتاثقاء،وهزه،(لالماعماقهفيفعصف،منهومشهدمرأىعلىنعمته

الامةحياةعنفصلتانالتتيالاجتماعيةانكلمةمدلولعنوعيلاتعالياالهزيمةروحفيهيستر،البعيدمنطلقهفيذالهءلىانطوىولكنه

النظرياتبمفهومليش،رجاءولافيهالاغناء،جوفاءتافهة-بدولا-فهيةالمتشفيةالنهمةالعيونءلى

التيالساميةالفطرةبمنطوفىوانما،فحسبالحدلئةوالقومية.الوطنيةونكسي.لتعسيمنهالتماساهر(لدزعزعنيحينوتماسكت

القانل:زهيرالعظيمالجاهليشاعرنابلساقنفسهاعنترجمتمهبفيتتما!ثان-فخرولاالبحتريشان-بالمنفسىواهبت

..وينممعنهيستغئقومهعلىبفضعهفيبخلفضلذايكنومنيصبحاق،بالذاتمصيرهعلىخوفا،بالطبععنيالمشغولالزمانعاص!

الامةتتعشقهالاالتيلنكلمةامحتباروكرد،.المكابرةهذهطولوبعدولذامجنونكائنبرأسالهوسيعصفاذالصورفيوينفخ..مكانولا

لهذ4...الشعبوعوأطفالامةارادةعنانعكاساكالتاذأالاوالغعب.سواءحدعلىوالصيرورةالكينونةمقاليدالظروفاريهالقت

لاحلالتماسسوىمندوحةمنارلم،بالذاتاناعييتوقد،كلهبسالمرض!بعضوصفوقديما-سوتفيماالنفسلبموسولت

نتاجعلىأعتمادا،الداهئةالامينة؟لنتواطيءقربوالسير،النجاةترجمة،راويالاالمرةهذهنأظما،القصيداسبابالتمسأن-العبفرية

بالمدحكواناوما،الموائدءلىجلولااسترفدها،الغروفو(في،الغرلان،المغرالمستمرالباطنبمالصراعهذاعنوتعبرا،الثورةهذهء!

؟..والحكيموانفيلسوفالشاعرزادمناكرموهل،باننطفللستكماولا،!ةوهحور،الشعرفيتكنلمان-حقيقةلامجازا-أنتورة

برلالةسهاما4؟..بةالفكرعملالىفاستئداستعاراذاالفكرضيروماعلىبهجومالمعركةلخوضاستعدادأ،اهبتهللامركواخذتلحرفتألمق

الجمارمكامنعنكتنفا،وتوضيحاتبسيطاالرسالةلتلكواكمالا،الكلمةوتحريكا،لاوابدهاايقاظا-رمحهعارضكفارس-القاموسيةالكلمات

واىبل...للفائدةواثتا!ا،بالمنعةزيادة..الجماللمهـفىاوعرضاهذاساعةوتوهمت.0الشرودثقوافيسلكفيلتكون،لجوامدها

الشاعر،وخدينهالفنانبزميلهاستعاناذاالاديبعنحرج؟وتثريب،اعماقبمفيتغتليالمديناميتيةالطنيعيةالقوىكلانالعسرالمخاض

العامةالحياةسوقودولاب..؟ذاكلبضاعةوروج،هذابنتاحفانتفعوان..اليراعهذاشباعلىالمعربيالقوميالتاريئيامجادكلوان

؟0..بعضابعضهمبامضاءاتوكبارهمالتجارصغاربانتفاعالالايدورافقالىالبخزجموجومنانتقالا-الثوراتحديثتحدئنبمالنفس

..التنبهاتومظانطرقديبهاوالسير،بالكلمةالمتاجرةشرالحقوقاناوكد،وج!دلاجم!بعدوانطلقت،التوريالادبفياءهماماتاكبني

يستندولكنة،ض!ئيل-عرضتكما-رأسمانيوخالص،الحلبةونزلتالقوافيوكانت"اساهالعمقياالنفسئورة"للاعصابوارها!،لىلذهن

اصحابمعرضفيوانما،البورصهسوقفي.ليس،ضخماعتمادالىالنفسىمنألناقدةالنفسوكزت،الطبعلهذاتسلسانمناشمس

مائدةعلى،يديبينونتنرت...الحرالحرففيالجريئةالهـلماتبعدلحضيض3فيبذاليوشعرت،هذه"اساها"لكلمهفي-الشاعرة

تلكمنوسقادة،لكنوزهعرضا"طوقانابر(هيم)ديوان،الفكرعلىيكونما؟هونيتيماشطرابهاكتفيتولذا،النروةفيتوهمتهاما

وصفا؟لمش!محرل!مماءفيمدوما،صفحاتهفيالنظرواجلت...الكنوزالشعرديوانفيشانهلكانبابوتهمسبقااعترفلملوبل،الشعراسرة

الافداسقدل!منالطبيعةوجمالالغزلاينولكن،ورثاءسياسة،وغزلاماالا،نسبولاحسبلا...الملاجيءفييربونالذينالاطفالشأن
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عقباهامعمودةفصالالالقومعانلوبكماولىكانكلمةمن،والن!دوالامصاد،والامادالاجيالكلفي،*نشادونشيد

جناهاو!لفوبرجىوزاخضرارلاظأفلالعقيملاكالقوحةمثل.موطني

موطني
وسماسرة،الكارثةنتبحبعد.منويلوح،المغبةبسوءالحوادثوتندر

ودفع،اكصعبتضليلسوىلهمعمللاكانواحيثزا!واماالوطنيةوالبهاءوالسناءوالجمالالجثلى

ربادفي

،متناثرةالواحافتكورفيهالترتطمالصمريةالشواطيءالىالوطنس!فبنوالرجاءوالهناءوالنجاةوالحياة

ابراهيمويرفع،المخلصينلكلسفيالهلعويشتد،متفرقة؟.و*

ولاذسا،نقدهناريصليهم،فقطوالكلام،الك!م"وطنيي"مناد؟!يرته..هواكفي

روجهانمناصغرلانهم،المهكمةواللهجة،الساخرةباللفظة،بيانه.بلاديإعماقيالىبينفذاستغراقا"موطني"كلمةواستغرقتني

الحازمة:والعبارة،الجادةالكلمةإليالمبعمراتاديخمد.."ابراهيم"بمزاملةالشوطواطلت

للونتادلصونانتمارفعءلىحناياهوتنطوجموثناياءفييحملالذكطالحرفذلكوخلد،حرفة

ار!فه؟!بءا!!هماوىاتنملاء+إب؟ء.+7+(لحقالىالطريقهيبوجهة،للقوميةصورةوانترف،للوطنيةمعئى

قوليمرمنالعاملونأنننمب--!"ض-ط7*!يهئيبم!بر-؟.قي+والقوميةللوطنيةوترجمةتنرحا..واحدبانأليهيشرالذيو؟لمئار

"القو!المزنودفياهـ4بارك7-!"بعدلان،للطويلفيهامجالولا،النحليلالىتحتاجلافصاحبكلمات.

اصسبر*،دلمئكموبيان-!؟اوتعسفبلااتقاركيءدصفعلق،بالوضوحذاتهعنترجمابراهيمغور

الحربيهذحفهبمعدات-س-سول"-ا:!؟محا!!!8ءتمسلاعماقهالفوداقاريءكلنفسخالطتمداهسعةولان،تعمل

علينايردمنكمواجتماعبخ-!--فيجد*م!ال!سيامكانهانقلماحملمنكلليخالخى،السمعبمصامحةمناشرةالروح

4ابفتوحمنالمجدغابر+د--.---!--ال!سهلفبلاغة..هيهات.0وهيهات،البيانهذابمثلا!نيان

ىء3!(راـلب!دوخلاص--"--؟ير.-!زت.+شعراهمنلهاشرجمضرابراهيمكانالمقفعابنعرفهااقىالممتنع

ديه41اعيادوجاءت،الباب؟!س-!!،رزفييمتلععماوعبر،وطنهمأساةفعاش،يراعهحملمااذ؟سيما.ء.الضاد

نااعرلكمقضااححدنامازرة-7-.ت!غفي.

3-.ت--.لأ--+اصحابهاايديمنتالرواراضيهيراهالمذكط،الوطنهدانحوفي.؟عماقه

امنيهنفوسئاتزلم-ط.ت-ءإفيوالاحزاب،وتبذيرا!را،اخت!ساوشراء،قطعة.قطعة،رقعةرقعة

.الخالبقبة.تنوكيلافأسشريحو(طوقانابراهيمروجوفل،الامةجسمنهشسوىلهاعمللا،احز؟بمناللهرعاهالا

وصكايات،الحياةقصصعل،وجهينذاتالو!ة!صةكانتواذاسوىالنضالطريقمنوهرباالكفاحجادةعنبعدا،تمزيقاوتفريقاألامة7

كماالسلبيوجهه-فيللموضوععابرةلمحةسوىلردنافما،الوحودالصهيونيةو(مابع،بالوطنيةاللفظيوالتبجح،المنابراعوادعلىالوقوف

،0000011001ماوالقوم،بالصداءللعربيجهرالانكليزي،والاس!نعمارالخفاءفيتعمل
يجابي،سنيلهاكيلديوىهديعلىالعضيةميلنسير،ابراهيمتمفله..م.

الجانبي،بالعرضاكتفاءالتحليلطريقةتجنبالمستطاعقدرمحاذرينقضيةسيربحونكأنما،معتلينمنابرهموعاى،سالرينع!شهم!يرالو(

اخ31..:الاجوفباللفظ،بكاملهالعربيالوطنقضيةاصبحتاقي،فلسطين
لعربءسعرمنساعر؟ىلحسبلاالذيابراهيمروح4تنعويحذر

.001الا.نر..الي!فتتجه،فتيلايص!عو(اوشيئايعملوااندون..المر،ضوالمعئى
وصحكأر،!كشبحداسهدهوعاص،مخطببلار.احداتاستوحى...

!رهشاقةعملبةسفرهتحليلفمهمةلذا..د!اىةوا!فىليانامنه،ويرمزقالكذببراقععنهاميسقط:نفوسهمعنلهميكش!الشاعرعدسه

بةالتضليلاوشحة

محاولةكلانلاصالخنى،ءقاريلكلوفوص"شدةفيهالضقةاومصدر

ونئنلقبعهاانقاصقلبهنبضاتمحضهيالتيقوافيهلخليلسواهادهاتواافضالكملاموا،!-روالمنالالناسعر!

بهد؟نكلمما"ذاسيما،فقطوالبساطة،البساطةهيمالتيبسمفونيتهايراهالاالتيالجرعةهذه"خكميرقبالمريضا!غير

..وطنيبلادي:الموضوعآ!سه-------1!سمأ!مى--حمسىصسى--عس!--- زعشماولحزبلالبلاديقلبيان

سعلعميقم!ميلشقأواوغلشى-قري!اأ
.....ا

لهسميمبامنهنيطديكفؤالسانيو

كقديمسلاحديثييومييشبهوغدي..

معا..لسيل.لمححهاناترجمتهامنبكلمةلملحسنيلر(ه!مغيظلوطنيةا.!اضلبئ!السبالجأمعةثريا

ليمكدولا
لعيهىاوبشقائىثوميحدمة..عإ

سوىالكلمةلهذهترجمةولا،.بةاليهاوالسبيل،الوطنيةلروحالمحجةأ

بقافاكألتضحية1طريقفيبصمتوالسير،(لفداء!ومرادفهاالشهادة

الالهامجدولا،بهالاللاوطانعزلاالذىالمجهولالجندييتقدمهاالسورياديبيكتبهامصريةروأية

فىماوكل-ونفسه..حيا-لهاشريانودمه،دمهادوحهابتضحيته
اساريرهاانبسطتالخطوبلهاقطبتان-بناظريهوطئهصورةالوجوداص!سس!؟-صمسىصىعسحى
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صيحة،الصارمهالنظرءبلسانصلألحننين،للحقوشعلة،للحياةنوراالمثلسبيلفي-العلقمردتالمصيبةبهاحلتواـن،مهللةمستبشرة

وكيف.؟..يموتلاويهف.؟.النثرذعرامالموتاماتالاولالشعرنبيالاعاصيرمنذلكبعدوهيالعسررشهد-الفضلىوالغايةص،الاعلى

نسماتتيارقبالهمقعدةكسيحةوالاستعبادالاسنبدادعواصفترتدلا،الضرام"لنارومن،الالقالنورومن،شدتهاالحميةومن،غوها

الواجبقيدمنالاالطليقوالشعبالحر،للوطن،الصافيةالحياةانفاسلشعلةجنوةفي،البحرصدردشماع،الطودرسوخذاتهافيتجمع

رقراقة،نقيةوالقوميةالوطنيةمعانيبجما؟وتساميا،النورفيانغماساتثبانطفاءلانه،جمرته،قسخمودولا،للباتءانطقلاالذيالحق

كلام،لاعمل-وستبقىكانتمنذ-الوطنيةلان،ضجةاوجلبةدونمانفصئوهمود،الاممكل-الاممروحانطفاءالجمرةتلكوبخمودالذبالة

:ثرثرةلاانجازتظهروان،الحياةالموتيغلبانوهيهات،الشعوبكافة-الشعوب

والدماالمنارلفضتكلمالوصامت.:النورعلىالظلمة

-ابكماالحزمخلقصمتهعابلمنقلفافتحمالهسولوطغىفابتسمالخطبعيسئ
...مظلماالحقمنهحرأىقدتلوموهلاوانصدمالقلبثايتوالنهىالخشنيرايط

...والطملوالترويالوقوفتستحقجملة"مظلمالحقمنهح"الهمم.ونهساوج!همةطوعنفسسه
والحمم.بالاعاصسبرمزاجهافيتلتقي

لاالموقوفتشحق،التركيبهذاوبساطة،ا!اتهذهانراقرعمالانتمالر؟-خالى(!ضالهائحتجمع

الحقالقعلىلنرىوانما..البيانفيالتناساو،المعنىفيلاتواءلكرم5جوهرومنءلفدا5عنصرمنوهبم

..فكانكنللنورالحققالانمنذ..الحقهذاتاريخالمظلمةادنيافيالاممحرر.لفحهاجفوةالحقومن

وانتجاعا،للصميمالتماسا،ابوابهايطرقونالحياةفجاجالناسوملا

لرجلينامبعينباشارةالكلمةالانسانفلسفانومنذ...رلمخيراتالخطبكاناذا!انقيضينواي،متعارضاننقيضانوالعبوسالابتسام

اخرىواتجهت،السماءنحواصبعفارنفعف،المعرفةبابفيو(قفينللنفىاقحاناصارثواهوالمنوراءهاحتشدبكلماالخطبارماب!ىهو

..المعارفاسيابوالتماس،بالتفكرالنهيفيلكنقصدولا...للارضالحيأةنن!طمنشطلاخربهاوالانتهاء،والتنكيلبالارهاقالبشرية

نظرياتعنبعيدا-الانسانلغايةكهدفوانما،اخرىفصةقتلكالاسصىالقلبيقابلها...المظلمةوالئهايةالههمحفرةشفاعلىوقوفا

اللذاتتهتبلهل..؟يرقىالعلاءالىام،يسعىللترابهل-المعرفةبتلكتفترنلماذاالتضحيةلان،البريءالجريمرءبالابتسامالشجاع

ماضوءوعلى،ريبولا،..والغاياتالمتلمنذلكمنلابعديطمحامابراهيمويتابم..ذاتهامنقدراوفقم!..القهامنشيءخباالابتسامة

ووضحت،العاملصنالمؤمنينقلوبفيأثرقمن،منهحالعقفان،قدمنادمهيضرجلموان،العرببمالوطنقضيةشهداءمنواحداكانالذي

المسالك،وعورةفيالطريقهذهظلماتتبيئوا..اليهمالطريقمعالم،والاوصابالامراضفراشعلىالانفحتفماتوان،الوطنهذاثرى

..؟بالشهواتو(لئار،باكارهصفتقد؟لجئةاليست..الفجاجومشافى:لملشهيدتعريفاالشهيدوصفيتابع

فتسئم،الصعودوطريق،ممهدسلالهوططريقلانصحيحوهدا
..الزمنفمفيواسمهجسمهاـينتقللا

(لتيالافنحانهولنعيمهاائرديةالوطنيةوجهنم..عس!شاقالخلد

واكمالالهذ(،لهدفهوتحقيقا،لغايتهوصولا،الشهيدالفدائبمبهابتليانشودةالنسهيديكنلماذا،للخلودمعنىواي،للبقاءفحوىواي

معهوقفةمنبدفلا،المثلىالوطنيةغايةعنالشاعررسمهاالتيللوحةبوصهتفرساهذهبقصتهالنساعرولئتابع.؟.البقاءوترنيمة..الخلود

ثلاثةبقصة،المس!الامتحاقهذافصولىمشاهدمنمشهدانستجلياروتتقحمارزيالفد؟ئيواخاءصنوهالش!جنبالىلنرى؟لخالدين

الاستعمارمحاكمفحكمتهم،والصهيونيةالاستعمارقارعواشهراء:العربيةبالقافيةوالاخلدالابقىالحياة-الحياةينابيععنهنفجرتتق!ما
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وجههمنيهرر،حىفيهيحدطأنمالكن..التغتيشمحكمةيومس!ي

لم(ضخنضرموطأ،منقماش،وكحزءمنمحراثءتيق...والذىلولاالراطملنكولن،لكانت

يومولحاديه،..المومالطهولمىبياصسيبطلامهسوادلمحصلوور

كقطعةتمأما00.وتشنرىتباعسلعةالانسانفيهوكان،العذيد3تجارة

النزوراءاًلضحمس،الاقلامحملةمنالغفرالعددجملتهموفبم،الئاسمنالكت!ةالكئرة

!د!ف!،ممهدي،الماضيةالعصوروأوهام،الخاليةالقرونفللاممنألانسانمحرري

م!طربهلطوروأض-شب،الانسانيةبمعنىونساميا،الانسان؟نسانيةنهوفا،المعارفسبيل

حتمافقفي،الكلمات5هذصاحب،عدادهمومي،الكينونةهذهلظجعةويا،لكانوا

نسحان1عنابحثزاوانوما،ذلكومع..العبيدتجارةمنالنحاسةسوقفيمشدردين

سمائنوسطيشرقمحكمةبيوملحقخ!الشاعرشهداءيومملامحالعنيدتجارةيرومتفرس

..
قاءالزرلجالاموخلفسجينالححرواستصغارا،نفسهعلىانكماشاالتاريحذوايامنبراويهاختفاءالتفتشي

الاعماقفأصدلتحدفيهـعألررفرلهااراصلقوافيالقارىءنسلمانالا3اتقدهذابعدعليناوما.النفصيلهذه

آلا-فاقماترتادأناروعما:الأساةهذءلهترويالشاعر

....."؟4امثاليالورىعلىامرت:ودعاالخاليهافعصورع!ىاطليوم

رأءطريماتمنطو.الباغيهتلد،التغتيشلمحاكم"راوسطانااجليوم،فاجابه

إبننرخدلهد.لعم!ىالىحفتاصخاوغرائباعجانناشهلتولقد

بسمهاساهافوقتنكبوفيائبامصافيكيكلكن

الجدرانفذوبمنكرمنبهاوكمسوايفاسالجورهالمحيلهااشناهاالقلم

انسا.ابحثأذاشهودهبعضوالتاريحفاجاببقيورهراسفبيوم4واذ

لعماقىرفي!فذب!قودهطكهكانواشاءمنوسودهالرقيقبيضالىانظر

لسم4حملفخرراويشتركييياعبشر
..اـرى!يما؟لقهالرىالزمانومشى-

،:

ذراعيهبالود!طباريأينتري..من4الاحرارءلى!ادىوبيعهالر!قمنعمن!سمعت

نحوهلخحلومنبعانهت،الىيعلضنىابإنيمدلهمفيالايامسوديستعرضيزالوما

تجنبحيهجدآرىرجتضنومشا!هة،شهـائهارو؟حنجوىهيبلغةينطقهاالرهيبةالتلاثساعلاله

اقدا"4يدفىءبوبساطالكثيفةالحجبتلكالشاعروبينبينهالشىكأنمامبانترةالبشرية؟لنفس

جاالقلور.مقرمضي؟ل؟ضيئالاولىالساعةمتنطلق،والعظمأدلحمهيالتيالترابعادةمنالصفيقة،

أنسانعنأبهحثةنفسهاءت-لزجم-لاول2انشهيدساعةاي-

"وده.!هـفئيرالاسبعيى"ليانفضلالابيةالنفسساعةانا

أدحمط"رمركلسطاثلأتأعاتسعبر،نا

إلأدزطةالاررراصي!أزهـرلإيؤ"وب4القضه!يجليلاآترا"يأنالقضبكأبنت

انانءنارحثلت....الويط"الروحنذسةأدشبيبةمهطجمناورعت
.أ.ةاختهامفاخرةالثانب"الساعةفتنبري

احزاركا.عنىرحصر
......اتهـاالبشساعةافارال!ءالرجلساعةانا

ء*

فيتيربر.للصبلباسفارالخحص-دقي-5لق!ذيكل!ءآلمشرالموتساهـة(نا

هـأوبىالانجلى(لعيودلتحطيمرمزاقيدهيحطمبطلي

الريح"تحملحفيفكلفيالف-اودنتر!الىلاسنةهاقبليمنراحمت

صديهتانفالأسأتنب!...او!!العزمشوارةالشبابمهج-ميوقدحت

أحويىوا!رررطالتار.!ع:جبينفيقذرمة،الزمنعلىءدلة،انتالثةالساعةتطلوهنا

اذسانعنأبحثواز!الب-رالقابساعةاناالصبورالرجلساعةانا

طرزطباللجأزيرؤنب!الامورمن(لخطيرفييةاالن!المىالثباترمر

*..الصخور.ءمممنالموتءلة---ءلىاشدبطلبم

الفجرينامالليلاخر!قصي...سرورجمطلموتفاعجب(هـ-دىيرتقبجذلان

ثوبهفينفضزنمتمبساء،تالاوش؟،منرقىلالقدستهالكادالتيالثلاثةالاناشهبتلكاخرالى

ألزخرزرسراجابالليأرزطمنكانمنذوالنمعاعر..ألارضألىالسماءمنتنززوانما،السماء(لى

اذسانعنابحثوانا،قفيةصأحبكماناذاسيظ،الرسولوخدين،النبيصنواث!عاعر

الصبحينشخلرلارلا!ةوحاكل

.فجريوخلىو"والإجلثنايابين.رضفذبلالكريماسمكوتبارك..ابراهيممنبروحاللهممدنا

البخارىمحمدالقاهرة

مرثمليلديمبرروت
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.سإ!غسإ.ص+"*+.:؟سإ

!ؤ!رضتن-!!3!!بخبهـ!!ببم!؟نر:هـ-!!+لأ،هـريىالمو!اا
!!لى---+سإ-ط!.،.س*

+كم+2"!-سإصإفيبر-.

سإحح!سإ"لمحير

،-.--!-!سإ+سإ؟ء!:.-!شخمجسإسإسإهسإ!-*--سإسإ----سإر---سإسإسص--*سإسإ-سإسإسإحسإ-

--:..؟+نج!صسسإ!!سهعي!

+ح!سإ----ء-ءسح!ه!ي!ط!

(نتفضثم.."ابييا"-يقرأكانكتابفي

هدير.بأذنيهدوىحينما"فرنساابنانني"

الصغسإالوجهفيالحيرةماجت.؟.أبىياهذاكيفاباهالطفلسأل

هزيلمصباحواهتز.."ابسإيا"-الغربلجباليرنوالوالداطرق

..تميلأجميياالجدران..احذري-جنبيالاللرصاسإصإيصغسإكان

..."احذري"-هترقرقملأقيهسإسإوعودسإ

تهاوى..انهارالغرفةسقفلكئ؟أبىياهذاكيف-

.دماوحالفيالصيحةغاصت..صغيسإييا-

الحممصإوءوعلسإ..يحدقالدياجيصإفيشهابايا

-يدهفييزللموكتاب-.سإ.تصدقهل

المجرءسإن،وجوهللطفلسإح..طفلاتنجبزنجيةعنتقرأعندما

الظلامحطىفقد..شيءلاثم،اسمرالعينينأزرق"

انطفأتالعيون.؟قدرنيوالجلسإالغابفكهوفي

الترابتحتاختنقتالدموع)تصدقهل

،مقلتا.شربتسإا..تتحقوإلامعجزةانها

فاهاغلققدالنازفوالدمالعبيفلرضسوىفي

اعص،إفهواشقر،العينينازرقذئبللليلجحورفييلهوحيث

ابكسإ،وهو..حديدمنشعباتصهرالتىالنارانها

..يفهمكانلكن..الانفاسإيلفصإ،جليدهمنقبور.الشعبفاذا

..يفهم..المردومالغامضالنشيد.الجديدللفرنسيالموتانها

للجزائر.ابنأنهابنيغن

الجديد"الفرنسياسإوتانها"

عبدالا"حسنالحسانىالقاهرةالنشيد؟مصممالىتشرحالا"هلا..ابييل-
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!:.:لم(؟+سجم!؟!خبئ+؟في!؟خس-.ير--بمير،..4؟!أ

ل!..:نر.ع!ط-!م،س--أ+؟نمج!؟++-؟.أ:

ة...نر-/قيحممبأض+.-!!1،!ء-،ةبز.؟:

.:!:نرة.7-----؟ء--.،قي

:ة.:ة-!؟--أ+--!بم؟7؟!سجئي3ثبر-!؟!ءاعر!رولم..:خ

،:.نرأب!ج-.+-.+--حم!لأ.-خ4!--:.،وويم:نر.فينر

!-ا؟بم؟-+ث!د؟خ+لمجيئا

؟+!فى-+ث!.،+-/،!

7+-ط!++كأ!يم.،.!-.!.ا

بةاد!-بم.،.-كيمتن!.--فيير!-!!ض7أ+-

:....-.!"-!-7كأة-ش!ش(!يم؟ئح!.+"-:.نرنينن

:ضت:.--!-:!7"!ك!"المتحدةالعربيةبالجمهوريةالنصر"عيادبهناسبة")إ.نر
:...!*+!هح+.ء

:بز.؟.تط!---كا-نر؟...

::.:أ-!-.ء!ء.!-:..:نر

أ...نرا+و7ك!4--تر:،

لأنر.:نر-+-!+-+4--2!ىت؟--+!-*+-ت!؟

.ةلم..بر3الاسكفدرألاا*و..لاتبكأنرهرغلى..عارادهموصورو!.:.
كا

أ.أ..لىت:-!اهو3لا!وو..رهرانجماتؤدفماز،راعمبرناتصعلو،زارا،فنجوروججأ؟!أ

:؟.:إ!!أاللىواًلدصحا!،و،رىاحشرلوربرطوذت(كزهران-مات،هاخيالرااحرزميدأءبإ.ح)!ارجبلهمو؟،رأنر!

نر:.خنر..املخااالحىوررر!،زء،اماتونهاحوالاو..اراتورل!-طاقوؤ!:،

نرإ.:ألماازرء-صبطورح-،.اتيأال:ءإولى*تا؟نو..رها)-وفيهاردوالذبىخاليولامذأب-حر!بنألابطالىهـ،ملسقطوبر:

نر:،!..ازا!را.سالا.قد،سالقدالذيدمناولا01.الغدر.".؟

؟إ.:نر-لتىعوبتصىخعهماوطصشمش،!اليطولات..أليط،لاليعدكت-تتربتنا4شربتفقدا.0الغدرهـمالقفوقو!نر.:

:لإ.:أ.المى-)ء،.تص-قز!راز،صتللضىهجمبدفيهملارصنارعود..اهـلعيورهموملءإت(

ة..لم..الرجماوالوردوزهرى..فرحانااليومبعود..املشفاههمفوقونر

..\،إ.ة،ـ

بأ!..قلجاكعهاوت!رد..ازأنشوالشيداءمعتهلوهناك،هـنايالغالألاحمريجريوتر؟"

إإ"3وال--ااحباة-تايهوىصنكلزحيي..فرالظاجمعنال-يقياهاهت،لو-"سمررنهرا.وهاهناليصنعنر.

أيز.!ارو،لاؤيدلي-رك.شيماالورىورحسىع..الظلمموكبيودعاتاربىب،من،الىتلدصميرفيو.بكتبنربز:أ

إ.نرأ..الزأهرعصرز،تورالحلوالحنهيرددصعحهنر:.:نر

أتر.:!..حراخاأءهدز،ز:بوا!وزهاءيمادؤيهارالازكبؤهـرطصو.ررو::

؟:نر!..ولوااجل،ولوافقد،؟ة.::

إ:.:!*..عاراوجود!موكان..البطولاتارصرطفجاو...::

بز:.:أاخاصياقا:ياحللأص؟ب،وص-هلر:-وعفي،ا*..العاقيالظالمتمطى.:

ألم؟الحرصوطنيئفيهى،،لى-تازحتنيا!تعا..الحرهضنااردي.هـخا..::

.:.:.ئاثعاعدلاء!-:..

نر:.:؟ذعرل!رعببرلأ،ؤ)قبلا.ور!خوليللأ..زدانا5ألافهتولاح....رودحخ.:

نر،أنرلفجبهو!لصوزء)كهاء.وكاوولىرالارؤ-اكوالزركرىأ"!شووالاؤراحالاصنفبالار،احمدناو-بزع.نااحبنايثوه::.:نر

أ،نر.أ..زهرازاصضل،جمىل!أالحراوروكببئتروبالارواحمنوالافأضوراز-مالا)ت،سصتاوعديويعرس::.:

ة"نر؟ا-،ز،وا.اقاوالثو.حىا!ءاز..لمتناواإ!ا!كىىارغاى.صعجزةثمتارك):نرخ-:: ..رعرفهالحنوجوه1وافسغاز،
.!..زاحافرلع!ر1ور-حى،ا

..احقاد.لبموو،مت

نر؟.أ..لكبرعشدصااكنو11..اصحر..3،دوالابهلألبمحرارالاموكبلكنو-.-نرتر

إ...أ..ا.ش

نر؟نرأ..!هالق!!زرهلى-سمع1..ألاكبرعيدنافدلك..الظاؤرركبهفيمضيم؟.:.

إ..:!ل.(

أنر:)..بومالمه::-:نر

؟!عاراوجود!مذ!بوا،وكانسعحكيهاأزهماأأ..التترجحافلوتلك..العاصلربالدملسطر:خ.:نر

!بن(.مصرعناليومتعيب..قصهارضناديهنا:...

ةأبالقصعهنهارة،فتلكتحزنلاجانكيزفياكأجمسل.لروىالورىميستبعىتر.

يوس!عوادا!لئعمعبد..لذكرلنونابايدهـن1..ءباتتحهة.:ترفي

يخأ؟.نرنج

!أنب.:.:نر

ترتجأ:..نر

،...-........س...*....-م..........لأ-...........:-...-...-...-...".................--.-.-....-..........-...-..................-...-بة.-.............-.:.-...-.ة.-.-.-.:......-.:...ة-:-:...ة.-.؟.-.:.-.:.-:.-.:.-.ج.-؟.-:-:.-:.--.....:-:-:....-...:..-.-.-03-..بة:....:--....-...بة....-.ة.-.:....:.......::ة-.ة.-.؟....ةس..:::.:برب::-؟:؟-:ير:نرة

،.:.-.ة....:.ء..:.-.:....:....:....:.-.:....:....ة...:....:.بة..ة....:.،..:.........؟.........:.003:....ة..-.:....:........:....بر.-..بة...-.....-.....ش.-......:.--...-.؟......-.خ.......-.:....-......-.....::..:.:..:.:...-....-..-.-........-........-....:.-..:.:-:بة...ة..-:::-:د.-ةخ:-.:.:..:.؟..؟.:.-..............-.-.......-...-...-..:-...--..-.-.--.-.....--...-.....!:..؟.

101



هئحهتير!ت

الثامنةالسنة-.691)يناير(.الثانيكانون-الأولالععد

بمورعلي........العربيوالمجتمعالمثقفون.عادرييسهيلالدكور................الثوريادبنا

النجميحسن..م..ا.)فصيدة(الى.الفجرقصيدةع6بلهالدكتروالدعبدا..........العربيةالقوميةثودية3

سويدأحمد......)قصة(غرسناهالسفوحوعلى57نعيمهميخائ!يلء...........الاولىالادبيةالثورة7

عمرانمعمد.........بة(قصيدة)جديدبعث61قبانينزار............)قصيدة(قديسةالى9

ميسراورخا!....بة.......ه.المجهرتحتالثورة62مندورمحمدالد؟تور....ء...الادبوثورةالثورةادب.1

الخوريخليل....(قصيدة)القضيةجميلةالى61الخغراءالجيوسيسلمى....الحضاريوالموقضالثوكياديبنا12

عزامسمرة............(قصة)الفداءخبز66العزيزلحبدملك....المعاصرالادبفيالتوريالشعر15

البابفنح-!سنبة...)قصيدة(سعيدبورمناغنية.7العيسى-سليمان..........)قصببدة(الروادصيحة18

الامينفضل......(-قصيدة)والثورةالكلمة72السلامعبدالدكور)

لميلعجبا00010بة.........قصة()لخائنا2.

--ادبىبس-مطرجيعايدة........ه.)قصة(والكلمةالموت72اسماعيلالدينمجبي....(لعراقفيافثوريالادبملامح22

ايربكامل.ـ-....ء....)قصة(الاخيرالجندي77الراويعدنان..............(قصيدة)شهيد25

ا-

الباجمططفلء..ه00.بة......الثائرةالعاشقة78محمدالدينمحيي.اماصر.االعربرالفرعلى...ئورة26

لحادسالدينمحيي.......ء)قصيدة(العجوزالزنجي81):لا!يرةصرخة31

صبحيالدينأمحييالادبادها..وداعا

الشربفطارق............التضحيةائراءمواقف82

الكماليشفيق............)فصيدة(عربية(غنية33

.األى...فرديتيجحيممن39

مرعصالديمطوقان(براهيمشعرفيالوطنيهئعيم.صفديمطاع..................)قصة(سلى،3

البخارجم!محمد........)قصيدة(الليل(عماقفي69الصوفيالباسطعبد..........)قصيدة(والفولاذالحقد؟4

عنداللهحسنالحساني...بة....ء.)قصيدة(الجديدالموت79شكريظلي......موسى!رمه!ئدألادبسئى2؟

يوسفغوادلمنعم1عبد...م......)قصيمه(الشهداءاحلام101اننعمانيالثز.بزعبد.....بة..(قصيدة)الخالدالجرح94

031



!!ح!---ا
ههـا)"مف!راعلهاء4اةاط4هكتهإود

حقلالته!قافةفيجهودهانتاج(لاعيادالمباركةبمثاسبةلقرائهاتقدمبببروثفي

الاتية:الكتبفيوالتوجيه

إهأالقدرلولالإسلاهيةلإبحات

(+!اعضرفدعنى

لم!الهيروييننمنانسانينظام"اًلاسلام
لساملاعيرالاسلاملور

المحرمةالتضبلةجمودلاانطلاقالاسلام

السماسعةالمحموعة.

..واضصماءألصادنضألامام

الحزلنهبراطورذألاملرياالاللامفيالحديثةالاتحاهات

ألضصضرالمروج

الفكريةالمجموعة

م"ديصتارترينيه

إفى!اًلانحاريأ.لدولةلأاول()جزءبرجسونهنري

اس،اوالاستعمارألعربأ(لانيجزء)برجسونصضنري

-8"أالرائيصضمنعائداًنا!انسانيمذصضبالوجودية

ضفه(لنانفيالدستوراصضباب
جماعةلافبردا،نصات

التاريخيهالمجموعةاوالعلمالحيالحوالاحوشضاكجة

أ-ااولبرءاالعودل!العربيةالملصنتاريخالحديبضةضتيلألناالنبتوفيغلغ

كلطلاؤ!ا"اجزاضتعودبهالعربيةالمملتهتاريخاللازصتانيبالرفادوعلاقتهاالاقتصاديةإنتاتا11

كولمبصضفريستوكر
إ

إلمطولاتاالادنىالترلىفيرد

الحضضافجر"!

العربىالادبفيدراسات

عرللامامالنلاغةنهجشرجأنفسهاعنتتحدثاصدنياا

الاصبهلنيالفرخلابىالاغائأ)دراضت(همنغوايارنست

قومينبمث!كلات

التصرأنتفيرفيالبيانمصجمعالحدلثألانسانازمة

خلدونابنمقد!ا1الممنطقلحداكلتقرلب

اليعننوبىتاريخاأغباسيوتضعرآء

ا،كلصاءحلمتضاصضفىالاناءعيوتلاا..ا
بة..ايجاراعقدبص

ءبرصتأعهمر.صو)اللغةمتنمصصجيا

الجنسيةالمجموعةأالقصصيةالمجموعة

لنضهوصت1والحصأالازرنضالمصباخ

خمراجلنا

وحواءأدمللزجاجعلصتراقصة

الشعريةا!موعةاالارضحنهت

اصماءافرلعمب

التضبابضصمر

اهن!(شعرديوانااليها.انانجسبنت

ا+3(شعريةملحمةامحمدالرمااضفتاة

كما--م!!برح!يح!-ا-ص-ءص-7.!خ!بئ



لم!كانمسحسكأكمس-؟!حسكلسححآحمسلححسمسآول*كا-حس-.--رزسات-قىجمأحا-)!3-جهحؤ؟سآمس!"ءأ3حسحسم-لحسمي!-سمءال!خأإ"مسأ7"كبأ-،؟كأ

أحا!بر-

سحأ

إ!ا(

سمأ

كا...ءـتم

ى*-*--ص!.!سغأ؟

6هحبم

"!حم!

إأبمطو؟1"//7.!إ!ث!"...)3!-..!ا!.كل4-ب.ط4!اأ!
في..بة.ا"..//ر،ـ) .ء-

،-.ء!ا(0بر،

-ءلأ/----.-سحمحسسحسح

سميمسم

!اأ!1جبمن!،ل!3
لم.ليحا

11.!"ك!3

إ!ح!ا

في،كا

ي!(

-------801--

.----فىءااأء%-حس.ء-!سب

().لمااأ!0/1

هـسب!صىكمر-ع!لرم!ء!زلاكص

جمى!ىش!:لؤهـص!اهـضك!طيز-همزش!سضوهـ!صاـ!ثرلإص

؟!6/؟ا0/2/ليتلف!تنجا!خصعبرصى-هـ!باب!لأ
س!4963ش!ح-!-كام!!حضنجا-شصبر!سمح

6!ء6.-طصغ!ش!-!حىنجا!زض!سثلزنهىصءخا
فيسحرسحسسممسحيرالمسما!حسمقباحسمسمف

6.21عظضش!؟-عبءله!شقجماهسءبهصضرسصما

لا.وشطل!بر!با!!يراثل

لا7ء.-ءع!-7-صس.ء--صء--س-!---8!جم

ءحهور!هحم+رثو!هعيي!ع!ك!!ر!ىاجس!دمح!صحمي-إ-.6!ر!ءلىاححههههيلى!يههر!حههيرا----!ا!ث!ي!

219؟2تلفونبيروت-الحسدرارمالابعسملىسمبعمحسقلحما175-حسماغاقرسحا02-سحوربامسرنتا175-لبنانيامسرمسا.15لسممئ1

لننوريعلعربيةالشركةتوريع
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